
Emakumeen kontrako 
indarkeria gaitzetsi 
dute manifestazio eta 
elkarretaratzeetan 
herri guztietan / 4

Aitor Mendizabalek 
azken pilota partidua 
jokatuko du Aspe 
enpresarekin 
zapatuan Eibarren / 39

Bergarako Unzeta 
etxeko miradorea 
aldatuko dute eta 
sortu zeneko itxura 
berekoa izango du / 30

Herriko pintxorik 
onena aukeratzeko 
lehiaketa egingo dute 
Eskoriatzan oraingo 
asteburuan / 18

Kurtzebarri eskolan 
duela 40 urte 
euskaraz hezten 
hasteko lan egin 
zutenei aitortza / 16

Joseba Erostegi eta 
gaixo larri dauden 
presoak askatzea 
eskatuko dute 
Antzuolan zapatuan / 2

Aintzane Agirre eta 
Ane Ugarte, Ingo 
Xonau! taldeko kideak, 
Oñatiko Foruen plazan.

XABIER URZELAI

EUSKARAREN NAZIOARTEKO 
EGUNA / 21

Ingo Xonau! 
proiektuaren 
aurkezpena xaun! 
Badakin?

Baxakiñat, bai. 
Abenduaren 14an 
don, ezton?

Hori don! 
11:30ttan  
Santa Anan!

SINADURAK MIKEL 
ARROIABE / 17 

AINHOA 
NEGERUELA / 35 

MIKEL 
IRIZAR / 48 

OSKAR 
ELIZBURU / 6 

AINHOA 
ULLIBARRIARANA / 15 

Mendia: gozatzea 
amesgaizto
bihur daiteke

Juanjo San
Sebastian alpinistari 
elkarrizketa

NOKA BERBETA 
AZTERTU ETA JASO, 
EGITEN SEGITZEKO

Oñatiko Ingo Xonau! taldeak aztertu du herriko 
emakumeen noka hizkera, erabiliz eta erabiliz 

berriro berreskuratzeko / 34

Zu hemen zaude.
2019-11-29 EgUBAkOItzA / 839. zENBAkIA / 18. URtEA

DEBAGOIENEKO DOAKO ALDIZKARIA gOIENA.EUS
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Eneko Azurmendi aNtzuoLa
Larriki gaixo dauden presoak 
etxera! Eltzikorta etxera! lelopean 
egingo dute biharko Antzuolako 
manifestazioa. "21 euskal preso 
politiko gaixo larri daude espe-
txean; bailaran garatzen ari 
garen dinamikarekin, preso 
hauek jasaten duten salbuespen 
legedia eta kartzelaldi ankerra 
salatzea nahi dugu. Urgentziaz-
koa da preso hauek kaleratzea 
eta haien gaixotasunak modu 
egokian, kalean, artatzea. Inda-
rrean dagoen salbuespen espetxe 
politika errotik aldatzea eskatzen 
dugu", azaldu dute Debagoiene-
ko Sareko kideek.

Haien esanetan, lehenbailehen 
eman behar zaio amaiera gaixo 
dauden presoek jasaten duten 
egoerari. "Larritasun horren 
berri eman nahi diogu bailara-
ko jendarteari, eta egoera hau 
iraultzeko denon bultzada de-
rrigorrezkoa dela esatera gatoz", 
nabarmendu dute.

Kale antzerkia, "sorpresa"
Manifestaldia hasi aurretik, 
performance edo kale antzerki 
txiki bat egingo dute eskolako 
patioan. Hala ere, ez dute au-
rreratzerik gura izan zer eskai-
niko duen antzerki horrek. 
"Sorpresa izango da". Gero, pa-
tiotik abiatuko dute manifesta-
zioa, 18:30ean, eta Antzuolako 
kaleak zeharkatu ostean, leku 
berean amaituko.

Patioan bertan egingo duten 
ekitaldian, Eltzikorta-ren seni-
tartekoei lore eskaintza egingo 
diete lehenik. Horrez gain, Aitzol 
Iturbe bertsolari antzuolarrak 
pare bat bertso kantatuko ditu 
eta neska gazte talde batek, be-
rriz, pare bat abesti. Ostean, 
Inaxio Oiartzabal Sareko eledu-
nak eta Antzuolako Ez Dut Moz-
tuko Bizarra taldeko kide batek 
hartuko dute berba.

Domekan, ipuin kontaketa
Debagoieneko Sare garatzen ari 
den dinamika honen baitan, 
beste hainbat ekintza ere egin 
dituzte. "Hitzaldiak oso harrera 
ona izan zuen, eta erakusketa 
ikustera ere jende ugari gertu-
ratu da". Preso eta preso ohien 
lanen erakusketa azaroaren 23an 
zabaldu zuten, Olaranen, eta 
domekara arte egongo da zaba-
lik. Bihar, 12:00etatik 14:00etara 
eta 17:00etatik 18:30era egongo 
da ikusgai eta, manifestazioaren 
ostean, berriro irekiko dute, 
20:30era arte. Domekan, berriz, 

12:00etatik 14:00etara eta 18:00eta-
tik 20:00etara egongo da zabalik.

Domekan, Joxemari Carrerek 
ipuinen kontaketa egingo du, 
Olaranen, 18:00etan. Eltzikorta-k 
iaz idatzitako Txori mezulariak 
liburuarena eta Sara Majarenas 
preso ohiak idatzitako Maritxi-
pi eta amatxo-rena. Gero, txoko-
late beroa egongo da.

Anbulantzia, gaur Arrasaten
Bestalde, Euskal Herriko hain-
bat ospitale bisitatzen ari den 
Sareren anbulantzia Arrasatera 
iritsiko da gaur, egubakoitza. 
"Gaixo larriek bizi duten errea-
litatearen berri eman eta egoe-
raren larritasuna irudikatzea 
da helburua. 13:00etan batuko 
gara ospitale aurrean. Esku-
orriak banatzeaz gain, elkarre-
taratze bat egingo dugu eta 
sindikatuetako ordezkariekin 
hitz aspertu bat izango dugu".

'Eltzikorta', "oso indartsu"
Joseba Erostegi Eltzikorta 1997ko 
uztailaren 1ean atxilotu zuten  
eta hogeita hamar urteko espe-
txe-zigorra ezarri zioten, "Orte-
ga Lararen bahiketan parte 
hartzeagatik", besteak beste. 
Herrera de la Manchako kartze-
lan dago preso, eta 2014az ge-
roztik, gaixo dago. "50 polipotik 
gora aurkitu zizkioten kolonean, 
eta kolon guztia kendu zioten. 
Bederatzi egun egon zen ingre-
satuta. Gero, 2015eko apirilean, 
fistulako ebakuntza bat egin 
zioten, eta ondoren berriro ere 
polipo gehiagorekin hasi zen. 
Urte bereko urrian tumore txar 
bat kendu zioten, eta konplika-
tzen hasi zen guztia. Egun, po-
lipo horiek heste mehean hazten 
hasi zaizkio; polipoak kentzen 
dizkiote noizean behin, eta ana-
lizatzera eraman", dio Lorea 
Erostegik, Eltzikorta-ren ilobak.

Halere, aldarte onean dagoela 
dio. "Beti egon izan da oso in-
dartsu. Irteteko momentua ere 
gerturatzen dabil, eta are indar 
gehiagorekin dago orain. 2020an 
gurekin egotea espero dugu".

'Amonaren ipuin magikoak'
Iaz Txori mezularia liburua ka-
leratu zuten Eltzikorta-k eta 
Lorea Erostegik eta orain, berriz, 
Amonaren ipuin magikoak ize-
nekoa. "Mirentxin gidariei es-
kainitako liburua da. Txikitatik 
lagundu izan didate eta bidaia 
horiek niretzat magikoak izatea 
lortu izan dute". Durangoko 
Azokan egongo dira bi liburuak.

Azaroan egin dituzten ekitaldien berri emateko egin zuten prentsaurrekoa. GOIENA

Gaixo daudenak 
kaleratzeko deia
Debagoieneko Sarek manifestazioa deitu du biharko, zapatua; Joseba Erostegi 
'Eltzikorta' antzuolarra eta gaixo dauden beste 20 euskal presoak "kartzelaldi ankerra 
pairatzen ari direla" salatuko dute; antzuolako eskolako patiotik abiatuko da, 18:30ean 

Gaur egun, zortzi debagoiendar daude kartzelan

Herria Kartzela Kondena
Urteak  
kartzelan      Adina

Joseba Erostegi ‘Eltzikorta’ Antzuola Herrera de la Mancha (Ciudad Real) 30 urte 22 66 urte

Garikoitz Garcia Aretxabaleta Picassent (Valentzia) 20 urte 10 41 urte

Josu Arkauz Arrasate Murtzia 115 urte 28 62 urte

Unai Parot Arrasate Puerto de Santa Maria (Cadiz) 4.797 urte 29 61 urte

Marixol Iparragirre Eskoriatza Soto del Real (Madril) 20 urte 16 58 urte

Joseba Arregi Oñati Villena (Alacant) 36 urte 27 73 urte

Xabin Usandizaga Oñati Kordoba 30 urte 22 60 urte

Angel Telleria Oñati Estremera (Madril) 30 urte 2 63 urte

ITURRIA: SARE
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Azaroko egun euritsu bat, Oñatin. Zoruan, orbela. ITZIAR LARRAÑAGA

Azaroaren 1etik 27ra arte, 25 
egunetan egin du euria bailaran
Hilabeteko egunik euritsuena 8a izan da Debagoienean; 
egun horretan Elgetan egin zuen euri gehien: 88,4 litro 

E.A. aRRaSatE
Oraindik bukatu ez bada ere, 
azken urteetako azarorik euri-
tsuena izateko bidean da aur-
tengoa Euskal Herrian, eta De-
bagoienean ere kopuru esangu-
ratsuak uzten ari da –asteazke-
nera arteko datuak jasota–.

Meteo Bergarako Aitor Amu-
txastegik emandako datuen 
arabera, azpimarratzekoa da, 
adibidez, 27 egunetatik 25etan 
euria egun duela azaroan. Gai-
nera, 19 egunetan jarraian egin 
du euria, azaroaren 1tik 19ra.

Bestalde, azaroaren 1etik 27ra, 
metro karratuko 1.727,7 litro 
jaso dira Debagoieneko bost 
estazioetan: Arrasaten, 346 litro 
batu dira; Bergaran, 349,3 litro; 
Oñatin, 339 litro; Aretxabaletan, 
328,8 litro eta Elgetan, 364,6 litro 
–azaroaren 5etik–.

Azaroko egunik euritsuena, 
berriz, hilaren 8a izan zen –egu-
bakoitza–. Bost estazio horietan 

guztira 325,5 litro pilatu ziren 
egun horretan: Arrasaten, 57, 9 
litro; Bergaran, 61,6 litro; Oña-
tin, 62,4 litro; Aretxabaletan; 
55,2 litro eta Elgetan, azkenik, 
euri gehien egin zuen: 88,4 litro.

Horren ondorioz, urtegiak be-
teta daude. Urkuluren betetze-
maila %87,88koa –urriaren 31n 
%67,40koa–. Albinaren betetze-
maila, berriz, %80koa da –iazko 
azaroan %60koa zen–.

Hilabete hotza
Bestetik, azaro hotza izaten ari 
da. Bailarako batez besteko ten-
peratura 9,2 gradukoa da –Elge-
tako datua kontuan hartu gabe–
. Arrasaten, 8,4 gradu; Bergaran, 
9,7 gradu; Oñatin, 9,6 gradu; eta 
Aretxabaletan, 9,3 gradu. 

Hileko tenperatura altuena 
Oñatin eta Bergaran jaso zen, 
azaroaren 1ean: 23,4 gradu. Ten-
peratura baxuena, berriz, Elge-
tan, hilaren 16an: -0,4 gradu.

Gipuzkoako Merkatarien Fede-
razioak 23 Singular Denda berri 
izendatu ditu asteon Donostian 
egindako ekitaldian, eta horie-
tatik bost debagoiendarrak dira: 
Arrasateko Amaia Albes, Lirain 
eta Zubiaga eta Oñatiko Andrea 
Azkoaga eta Candeluka.

Singular Dendak egitasmoak 
tokian tokiko komertzioa bul-
tzatzea du helburu. Izendapen 

horren atzean herrietako kaleei 
bizia ematen dieten denda "ori-
ginalak eta benetakoak" daude-
la diote bultzatzaileek.

Izendapen berri hauekin, ia 
175 Singular Denda daude Gi-
puzkoan. Debagoienean aurretik 
zeudenak honako hauek dira: 
Arrasaten, Belun, Olgeta Resus-
ta, Karrikiri, Sikol lentzeria, 
Josle, Lasagabaster, Boutique 
Elena, Oskar Vitoria bitxitegia 
eta Tipi-Tapa. Oñatin, Arkauz 
optika, Maibi dekorazioa, Chic,  
eta Amalur.

Beste bost komertzio 
izendatu dituzte 
Singular Denda

Eneko Azurmendi aRRaSatE
Programazioari eta mekaniza-
tuari buruzko goi mailako gra-
du bat egiten hasi da Morales 
ikasturte honetan. Hala ere, 
keinu hizkuntzako interpreterik 
ez duela-eta komunikabideen 
bitartez bere egoeraren berri 
ematea erabaki du. Izan ere, 
nahi dituen ikasketak nahi dituen 
zentroan egiteko eskubidea mu-
gatzen diotela salatu du.

Eusko Jaurlaritzako Hezkun-
tza Sailak zentro publiko batera 
joateko esan dio. "Hasiera batean, 
ez zidaten inolako erantzunik 
eman. Mezu ezberdinak bidali 
ostean, ofizialki urriko lehen 
astean jaso nuen erantzuna. 
Diotenez, irailaren 3an bidali 
zuten, nik urrira arte ez jaso 
arren. Testu horrek dio zentro 
kontzertatu bat denez ez dauka-
dala interpretea eskatzeko es-
kubiderik eta zentro publiko 
batera joan behar dudala. Alde 
horretatik, diskriminatuta sen-
titzen naiz, ezin dudalako zentroa 
aukeratu, eta, ikasle gor bezala, 
publikora joatera behartuta sen-
titzen naiz", azpimarratu du.

Garbi utzi nahi du Eusko Jaur-
laritzaren erantzuna ez dela 
ezezkoa izan, baina aukeratzera 
behartu duela. "Uste dut aukera 
izan behar dudala beste ikasle 
baten egoera berean egoteko. 
Gainera, Gipuzkoan beste ikas-
le gor batzuk badaude zentro 
kontzertatu batzuetan ikasten, 
interpretearekin. Nik neuk ere 
garai batean zentro kontzertatu 
batean egin nituen ikasketak, 
Gasteizen, eta interpretea izan 
nuen Hezkuntza Sailetik. Beraz, 
ez dut etsiko eta, borroka beste 
maila batera eraman behar ba-
dut, hala egingo dut".

Arartekoarengana ere jo du, 
baina, azaldu duenez, erantzu-
naren zain dago oraindik. "Due-
la bizpahiru aste hitz egin nuen 
berarekin. Suposatzen dut Hez-
kuntza Sailarekin egon beharko 
duela. Erantzunaren zain nago".

Benetako beharra daukala dio
Interprete baten benetako beha-
rra daukala dio. "Gelan ematen 
den informazioaren %90 galtzen 
dut; izan ere, irakasleak mugitu 
egiten dira eta ezpainak irakur-
tzeko arazoak izaten ditut. Gal-
dutako informazioa berresku-
ratzeko bizpahiru aste behar 
izaten ditut, eta lan bikoitza 
egin behar dut eskolako erritmoa 
jarraitzeko. Irakasleen lagun-
tzari esker, eta ikaskideek ema-
ten dizkidaten apunteei esker, 
aurrera egiten dut ikasketekin".

Mondragon Goi Eskola Poli-
teknikoak ordenagailuko pro-
grama berezi bat jarri zion 
ikasturtea hasi eta aste batzue-
tara. Haren bitartez, irakasleak 
mikrofono bat jartzen du eta 
berak esandakoa idatziz agertzen 
zaio. "Hala ere, esaten duen guz-
tia ez zait agertzen eta oso azkar 
hitz egiten badu ez du ondo 

funtzionatzen. Ezer baino hobea 
da, baina ez da nahikoa. Infor-
mazio guztia nire hizkuntzan 
jaso gurako nuke".

Erakundearen "diskriminazioa"
Iker Carrasco Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoko ikaslea 
da, eta Monika Moralesen lagu-
na. Hark uste du, Hezkuntza 
Sailaren erantzun horrekin era-
kundea bera dela diskriminatzen 
dena.  "Jaurlaritzak ez dio esan 
interpreterik eskainiko ez dionik, 
baizik eta interpretea edukitze-
ko zentro publiko batera joan 
behar duela. Beraz, uste dut 
gure erakundea dagoela bazter-
tuta, gure erakundea delako ez 
duena lortzen ikasle gor bat 
bertan modu egokian edukitzea".

Gatazkaren erdian
Mondragon Goi Eskola Politek-
nikoko zuzendari Carlos Garciak 
dio egoera "zaila" dela. "Zentroa 
gatazkaren erdian dago, eta gu-
retzat ere ez da batere erraza. 
Oso ondo ulertzen dugu bere 
jarrera, eta horretarako esku-
bidea dauka, baina gure bidea 
ez da salaketarena, elkarrizke-
taren bidez saiatu beharko luke 
honi irtenbidea aurkitzen".

Monika Morales, Arrasaten, interprete bat behar duela eskatzen. E.A.

"Hemen ikasi gura dut, 
baina interpretearekin"
Monika Morales oñatin bizi da, eta Mondragon goi Eskola Politeknikoan goi mailako 
gradu bat hasi du irailean; gorra da, eta ez dauka keinu hizkuntzako interpreterik; 
Eusko Jaurlaritzari eskaera egin ostean, zentro publiko batera joateko erantzun dio

"DISKRIMINATUTA 
SENTITZEN NAIZ, 
ZENTRO PUBLIKO 
BATERA JOATERA 
BEHARTZEN NAUTE" 
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Maialen Santos DEbAGOIENA
Indarkeria Matxistaren Kontra-
ko Nazioarteko Egunean, aza-
roaren 25ean, emakumeen kon-
trako indarkeria gaitzesteko eta 
horren biktima diren emakumeei 
babesa emateko orotariko ekin-
tzak eraman zituzten aurrera, 
Debagoieneko herri gehienetan. 
Hain zuzen, Leintz Gatzagan 
izan ezik, gainontzeko herri 
guztietan antolatu zituzten ekin-
tzak udalek eta feministen el-
karteek. Jendetza batu zen hi-
tzorduetara; aldarrikapen ugari 
egin zituzten egunean zehar, eta 
noizbait indarkeria pairatu du-
ten emakume guztiak gogoratu 
zituzten; horien artean, indar-
keria matxistak eraildakoak. 

Bailarako herri gehienetan 
elkarretaratzeak egin zituzten 
astelehen goizean eta arratsal-
dean. Elgetan, esaterako, 19:00etan 

egin zuten hitzordua herriko 
plazan, hamabost minutuko el-
karretaratze isila egiteko. Sua 
piztu zuten, kandela moreak 
piztu zituzten eta horrekin ba-
tera indarkeria matxistaren 
adierazgarri nagusiak ekarri 
zituzten gogora. 50 bat herritar 
elkartu ziren Indarkeria matxis-
ta gehiagorik ez! irakur zitekeen 
pankartaren bueltan. 

Aretxabaletako herriko plazan 
ordu berean elkartu ziren he-
rritarrak, Udalak eta Atxabal-
tako Mugimendu Feministak 
deituta. Zuen biolentziari guk 
autodefentsa feminista zioen 
bertan erakutsi zuten pankartak, 
eta, azkenik, borroka feminis-
taren aldeko oihu artean eman 
zioten amaiera ekintzari. 

Eskoriatzarrak ordubete lehe-
nago, 18:00etan, bildu ziren pla-
zan, eta, hasteko, gizartea kon-

tzientziatze aldera zenbait da-
turen berri eman zituzten anto-
latzaileek –emakumeen plazako 
Txoko Feministan jarri dituzte 
datu horiek–. Behin elkarreta-
ratzea amaituta, Las Guerreras 
Talde Feministako hiru kideren 
Lo que no se ve de la violencia 
de género izeneko hitzaldia izan 
zen kultura etxean, eta aretoa 
bete egin zen. Indarkeri Matxis-
taren Kontrako Nazioarteko 
Eguna aitzakia hartuta, gainera, 
emakumeen autodefentsarako 
aholku-tailerra egin zuten eguaz-
ten arratsaldean. 

Oñatin, bestalde, elkarretara-
tzearekin batera indarkeria 
kasuak identifikatzeko eta bis-
taratzeko ekintza kolektiboa 
eraman zuten aurrera Foruen 
plazan, Sare Feministak deituta. 
Hain zuzen, iceberg bana irudi-
katzen zuten hiru panel jarri 

zituzten, eta bertan, indarkeria 
egoera ezberdinak zeintzuk diren 
idatzi zuten hainbatek. Horre-
tarako, icebergaren goialdean 
idatzi zituzten indarkeria bis-
takoenak eta behealdean, aldiz, 
ezkutuan daudenak edota an-
tzemateko zailagoak izan dai-
tezkeen indarkeria motak.

Azkenik, Antzuolan goizean 
eta arratsaldean, birritan, egin 
zituzten elkarretaratzeak. Hain 
zuzen, herriko pentsionista eta 
erretiratuen aldarrikapenekin 
bat egin zuten herritarrek goi-
zeko hitzorduan. Arratsaldean, 
aldiz, indarkeria matxistaren 
askotariko aurpegiak islatu zi-
tuzten ispiluen bitartez.

Kalean zehar ekintzak
Elkarretaratze isila egin ordez 
kalejira zaratatsua egiteko hau-
tua egin zuten aramaioarrek 
astelehenean. Hala, zartaginak 
eta bestelakoak erabilita zarata 
eginez ibilbide bat egin zuten 
herrian zehar,  Erasuen aurrien 
autodefentsa feminista irakur 
zitekeen pankartaren atzetik. 
Herritar ugari batu zen kaleji-
rara, aldarrikapenak egitera.

Bergaran, bestalde, eguerdian 
egin zuten elkarretaratzea Ema-

kume helduetan indarkeriarik 
ez lelopean, Duintasuna taldea-
ren eskutik. Arratsaldean, aldiz, 
Martxanterak talde feministak 
antolatuta, Endreduan izeneko 
kale ekintza eraman zuten au-
rrera. Indarkeria matxista elkar-
gurutzatzen den bestelako in-
darkeriak irudikatzeko, soka 
erraldoi bat egin zuten guztien 
artean, eta gero, bertan korapi-
latu ziren bertaratu zirenak. 
Asko izan ziren ekintzara ger-
turatu zirenak; bertan parte 
hartzera zein ikustera.

Manifestazioan, jendetza
Debagoieneko herri bakarrean, 
Arrasaten, egin zuten mobiliza-
zioa astelehenean. 19:30ean abia-
tu zen jendetza Seber Altube 
plazatik, eta ondoren, ekitaldi 
berezia egin zuten Herriko Pla-
zan, Arrasateko Mugimendu 
Feministak antolatuta. "Iceber-
garen puntan agertzen den in-
darkeria bakarrik ez, indarkeria 
mota guztiak salatzeko irten 
gara kalera. Gaur, aldarrikatzea 
tokatzen zen, eta hala egin dugu, 
baina egunero dago lana egiteko", 
adierazi zuen Arrasateko Mu-
gimendu Feministako Itsaso 
Gallastegik. Gaineratu zuenez, 
nork bere egunerokoan egin 
behar du "lan", indarkeria "sun-
tsitzea" helburu.

Instituzioen babesa
Azaroaren 25aren harira, ema-
kumeen aurkako indarkeriarik 
gabeko gizartea eraikitzeko 

Arrasaten egindako manifestazioa. ENEKO AZURMENDI

EKINTZA GUZTIETARA 
BILDU ZEN JENDETZA: 
ALDARRIKAPENAK 
EGIN ETA BIKTIMAK 
OROITU ZITUZTEN

Emakumeen kontrako 
indarkeria gaitzetsi dute 
Debagoieneko herrietan
Azaroaren 25aren baitan, emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko ekintza ugari 
eraman dituzte aurrera bailarako herri ia guztietan. Elkarretaratzeak egin dituzte 
gehienetan; Arrasaten, manifestazioa, eta Aramaion eta bergaran, bestelako ekintzak

Oñatin egindako elkarretaratzea. AITZIBER ARANBURUZABALA Elgetan egindako elkarretaratzea. LARRAITZ ZEBERIO

Eskoriatzan egindako elkarretaratzea. IMANOL BELOKI Aramaion egindako kalejira. IBAI ZABALA
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"konpromisoa" agertu du Eu-
delek, Euskadiko Udalen El-
karteak. "Berresten dugu beha-
rrezkoa dela ekintzak propo-
satzea esku-hartzearen alor 
guztietan: prebentzioa, haute-
matea, arreta, babesa, koordi-
nazioa eta justizia", adierazi 
du. Horretaz gain, biktimei eta 
bizirik atera diren pertsonei 
"erreparazioa" ematean arreta 
jartzea bereziki garrantzitsua 
dela uste dute. "Biktimei erre-
paraziorako, eskubide-urrake-
ta bizi aurreko egoerara lehen-
goratzeko beharrezkoak diren 
ekintzak martxan jarri behar 

dira". Horretarako, diote bik-
timen bizi-baldintzak "funtsean" 
hobetu behar direla, urratuta-
ko eskubideengatik erreparazioa 
jasota eta eragindako minetik 
berrezarrita. Hain zuzen, erre-
paraziorako, tokiko erakun-
deetan jarri nahi du azpimarra 
Eudelek, horien esku-hartzea 
beharrezkoa dela iritzita.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
berriz, sexismoaren adierazpi-
de guztiak gaitzetsi behar di-
rela azaldu du: "Tinkotasun 
osoz arbuiatu nahi ditugu in-
darkeria sexista mota guztiak 
–fisikoa, psikologikoa, sexuala 
eta sinbolikoa–". Horrez gain, 
gaineratu dute "irmo" jarrai-
tuko dutela emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna 
lortzeko politikak bultzatzen; 
are gehiago, herritarrak zein 
eragileak gonbidatu dituzte 
indarkeria salatzera.

BIKTIMA GUZTIEN 
ERREPARAZIORAKO 
TOKIKO ERAKUNDEEN 
BEHARRA DAGOELA 
AZALDU DU EUDELEK

Bergaran egindako Endredua. JOKIN BEREZIARTUA

Antzuolan egindako elkarretaratzea. IIBAI ZABALA

Aretxabaletan egindako elkarretaratzea. MIRARI ALTUBE

M.S. aRRaSatE
Arizmendiarrietaren Lagunak 
Elkartekoek eguaztenean egin-
dako ezohiko batzarra aprobe-
txatu zuten, ostean, Ane Iraza-
bali hitza emateko. Elkarteko 
idazkari Mikel Lezamizek azal-
du bezala, pertsonekiko duen 
"konpromisoagatik" gonbidatu 
zuten kazetaria hitzaldia ema-
tera. "Elkartearen filosofiaren 
baitan pertsonak daude, eta 
horiek gizartean integratzeko 
egiten dugu lan. Irazabalek ere 
humanitate hobe baten alde 
egiten du lan", azaldu zuen. 

Hain zuzen, pertsonei buruz 
hizketan jardun zuen kazetariak, 
fenomeno bat kontatzeko, horrek 
pertsonengan duen "eragina" 
kontatzea garrantzitsua dela 
iritzita. Hala, azken egunetan 
kubritzea tokatu zaion gertaka-
ri bati erreferentzia eginez abia-
tu zuen hizketaldia. Aita Mari 
ontziak egindako azken erres-
kateari buruz zera esan zuen: 
"Bidegabea da ontzia ehunka 
pertsonarekin itsasoan egon behar 
izatea; adostasunik ez dagoenez, 
Europaren erantzun baten zain". 

Gatazka politikoen inguruan 
lanean jardun du azken urteetan, 
eta pertsonalki ezagutu dituen 
lau pertsonaren kasuak kontatu 
zituen, beraiei "ahotsa" eman 
nahian. "Errefuxiatuez edota 
gatazka politikoez ari garenean, 
garrantzitsua da protagonistei 
hitza ematea", argitu zuen. Gai-
neratu zuenez, kasu errealak 
ezagutzeak beraienganako "en-
patia" eta "gertutasuna" sortze-
ko balio du, hala ezean, arazoak 
urrun ikusten direla uste baitu. 
"Fenomenoak kontatzeko per-
tsonak izan behar dira jomuga".

Dokumentala, estreinatuta
Azken urteetan kazetari free-
lance gisara lanean dabil arra-
satearra, baina besteak beste, 
azken urtea dokumental berri 
bat filmatzen pasa du. Awlad 
izena daraman lanak –arabieraz, 

haurrak– atzo ikusi zuen argia 
Bilboko Zinexit giza eskubideen 
jaialdian, eta gaur, ostera, Gas-
teizen estreinatuko dute. Doku-
mentalaren funtsari dagokionez, 
lau haur errefuxiatuk nork bere 
herrialdean egunerokoan dara-
man bizitza azaltzen du. "Esko-
laratzeak haurtzaroan duen 
eragina aztertu dugu; baita 
etorkizunean nolako eragina 
izango duen ere". Gaineratu 
duenez, toki batean edo bestean 
bizitzea ez da berdin. "Haurren 
garapen pertsonalean eta hel-
dutasunerako bidean berebiziko 

garrantzia du norberaren bizi-
lekua zein den jakiteak".

Estatutuak, eguneratuta
Arizmendiarrietaren Lagunak 
Elkarteko kideek hainbat gai 
jorratu zituzten batzarrean, bai-
na batik bat, elkartearen Esta-
tutu Sozialak aldatzeko baliatu 
zuten hitzordua. Mikel Lezami-
zek azaldu duenez: "Euskadiko 
Elkarteen Erregistroak aldake-
ta bat egin zuen bere garaian, 
eta, beraz, gure elkarteko Esta-
tutuak horretara egokitu behar 
izan ditugu". Elkarteko 40 kide 
bildu ziren, guztira, batzar ho-
rretan, baina bertaratu ezin izan 
ziren beste askoren babesa ere 
jaso zuten: "Elkarteko beste 70 
kideren babesa jaso dugu idatziz, 
errepresentazioa eman digute;  
nork bere sinadurarekin".

Horretaz gain, elkarteak da-
raman izena ere izan zuten hiz-
pide. Hain zuzen, aste honetara 
arte Arizmendiarrietaren Obra-
ren Lagunak Elkartea zen el-
kartearen izen ofiziala, baina 
izen hori "inoiz" erabili ez du-
tela argudiatuta, Arizmendia-
rrietaren Lagunak Elkartea 
moduan izendatu berri dute; 
hitz bat kendu diote, alegia.

Ane Irazabal kazetari arrasatearra, eguaztenean emandako hitzaldian. M.S.

Ane Irazabal: "Pertsonak 
izan behar dira fokua"
arizmendiarrietaren Lagunak Elkarteak ezohiko batzarra egin du asteon, elkartearen 
estatutuak aldatzeko. batzarraren ostean, ane irazabal kazetari arrasatearrak hartu 
zuen hitza; gatazka politikoen arloan pertsonek duten garrantzia izan zuen hizpide

"PERTSONAK DITUGU 
OINARRI; GIZARTEAN 
INTEGRATZEKO LAN 
EGITEN DUGU"
MikEL LEzaMiz

"GATAZKA POLITIKOEZ 
ARI GARENEAN, 
PROTAGONISTEI EMAN 
BEHAR ZAIE AHOTSA"
aNE iRazabaL
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Ene, ze bizkor doan denbora, atzo zelakoan eta urtebete joan da 
azken Euskara Egunetik. Berezia izan zen, duda barik, azken 
hori; izan ere, Euskaraldiaren bukaerarekin bat etorri zen, eta 
plazan, jai giroan eta jendetsu, ekitaldi borobila egin genuen 
lortutakoa ospatzeko.

Euskaraldikoa ez zen euli kaka izan. Hamaika 
egunez, 4.000 pertsona inguruk ariketa linguistikoa 
gure hizkuntza ohiturak aldatu eta euskaraz 
funtzionatzeko bideak irekitzeko konpromisoa hartu 
genuen.

Eta zein da, bada, hortik atera den ondorioa? Hain 
garrantzitsua izan al da, ba? Ba, bai! Ondoriorik 
garrantzitsuena lortu ahal dugula ikustea izan da, eta 
denon egitekoa dela. 

Erabilera asko igo zen, 4.000 lagun horiek txapa 
izateak identifikazioa lantzeko balio izan zuelako; argi 
azaldu genuen euskaldunak ginela eta euskara erabili 
nahi genuela. Horiei guztiei 16 urtetik beherako 

guztiak gehituz gero, 
zenbateko aukera 
dugu euskaraz 
funtzionatzeko? Argi 
dago! 

Gero, Korrikaren 
Klikarekin indartu 
genuen eta entitate eta 
erakunde askok hartu 

zituzten konpromisoak egiteko eta eragiteko. 
Korrika bukaeran Maialenek jarri zigun, baina, 

hirugarren eginbeharra: eginaraztea, erabakiak 
hartzea euskara benetan normalizatzeko.

Eta badator Euskararen Eguna berriro eta plazan 
bilduko gara konpromisoa adierazteko. Hurrengo 
Euskaraldia indar handiagoz burutzeko, gehiago, 
gehiagotan eta gehiagorekin aritzeko. 

Oraingoan, banaka eta taldeka egingo dugu, 
ariguneak antolatuko ditugu gure lantokian, edo 
elkartean, edo...; talde batean denok gutxienez euskara 
ulertzen dugunean, euskaraz funtzionatzeko erabakia 
hartuko dugu, ohitura aldatzeko ariketa modu 
kolektiboagoan.

Nola egingo dugun ikasteko urtebete dugun arren, 
Biteri plazan elkartuko gara, abenduaren 3an, 
arratsaldeko 7etan, eta prest gaudela esango dugu.

Gu prest?

zabaLik

OSKAR ELIZBURU

BANAKA ETA TALDEKA 
EGINGO DUGU ETA 
ARIGUNEAK 
ANTOLATUKO DITUGU 
LANTOKIAN...

Bakarrik

ANE LABAKA
'ttaP'-EN aRgitaRatua

Begi kolpe bakarrean irakurri 
nuen lerroburua: "NASAko bi 
astronauta emakumezkok 
bakarrik bidaiatuko dute 
espaziora". Hitz zehatz horiekin 
laburbildu nahi izan zuten 
albiste deigarria zenbait 
hedabidek. Mugarri 
historikotzat markatu zuten 
horrela lehen aldiz ehuneko 
ehunean femeninoa izango zen 
misioa.

Niri beste espazio bat etorri 
zitzaidan gogora segundo 
gutxiren buruan. Duela lau 
urteko abuztua zen: hegazkin 
bidaia bateko eskala luze eta 
beroa Caracasko aireportuan. 

Bertako gune batean jaso 
genituen maletak eta berriro 
beste gune batera sartzeko 
garaian segurtasun kontroletik 
igaro behar izan genuen. 

Ilaran itxaron eta gure 
gorputzak nahiz eskuko 
ekipajea miatu ostean, 
gizonezko polizia batek ea 
bakarrik nora gindoazen 
galdetu zigun. Orduko hartan, 
kuadrillako bost neska 
gindoazen Kubara bidaian. 
Sekula ez dugu horrenbestek 
elkarrekin bidaiatu. Bost ginen, 
baina aduanazainarentzat 
bakarrik gindoazen. 

Geroztik, behin baino 
gehiagotan oroitu dugu 
aireportuko pasarte hura.

Izan ere, ez dago 
geografikoki eta denboran 

zehar hain urrun joan 
beharrik. 

Ziur inguruko emakumeei 
galdezka hasiz gero bat baino 
gehiago izango direla lagunen 
baten konpainian joanagatik 
ere, inoiz antzerako iruzkinen 
bat entzun behar izan 
dutenak. Galdeketa hau 
egiteak argi utziko luke 
askoren begitara 
"gizonezkorik gabe" eta 
"bakarrik" sinonimoak direla. 

Galdeketa hau egiteak 
berretsiko luke oraindik espazio 
ugari dauzkagula okupatzeko.

Ezinezkoak diruditen misio 
asko eta asko dauzkagula 
burutzeko.

HaNDik Eta HEMENDik

ALEX UGALDE

MaRRazkiz

Post gehiago 8. orrialdean.
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Eneko Azkarate Laspiur aRRaSatE
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
aurkeztu berri duen 
kudeaketa plan 
estrategikoaren eta datorren 
urtera begirako aurrekontu 
proiektuaren gainean dihardu 
Eider Mendozak. Baita 
Indarkeria Matxistaren 
Kontrako egunaz ere.
Indarkeria matxistari aurre 
egiteko zer egiten da 
Diputaziotik? 
Hezkuntza da inportanteena. 
Baina ez da nahikoa. 
Baliabideak ere jarri behar 
dira. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak iaz 162 emakume 
eta hauen mendekoak artatu 
zituen, une baten etxetik atera 
behar izan zirelako senarren 
haienganako biolentziagatik. 
Horiei laguntzeko protokoloa 
ezarrita daukagu eta 
baliabideak eskaintzen dira. 
Gazteek egiten dituzte 
emakumeen kontrako erasoen 
%30. Kezkagarria da.
Bai. Alarma gorri guztiak 
pitzarazi digu horrek. Ohiko 
patroiak errepikatzeaz harago 

doa, arazo kulturala da, 
hezkuntzarekin, baliabideak 
jarrita eta guztion 
inplikazioarekin konpondu 
beharrekoa.
Foru Aldundiak maila goreneko 
saria emango dio Aspegi 

Gipuzkoako Emakume Enpresari, 
Profesional eta Zuzendarien 
Elkarteari. Berdintasunari keinu? 
Berdintasunaren aldeko 
borrokan Aspegik egiten duen 
lana aitortu eta ikusarazi 
nahi dugu sari honekin. 

Desberdintasunen aurkako 
borroka izango da Gipuzkoako 
Kudeaketa Plan Estrategikoaren 
helburu nagusia. Zein zentzutan?
Herritarron arteko 
harremanetan, gizarte mailan, 
generoan… Erronka da 
Gipuzkoa izatea 
desberdinkeria gutxien duen 
Europako lurraldea. Egun, 
esaterako, diru iturrien 
araberako desberdinkeria 
neurtzen duen Gini indizean 
oso aurrean gaude, Europako 
herri aurreratuenen mailan. 
Gehien eta gutxien 
daukanaren arteko 
ezberdintasuna txikiagoa da 
Gipuzkoan beste leku 
batzuetan baino. 
Kooperatibek badute horretan 
zerikusirik, aberastasuna modu 
orekatuan banatzen dutelako?
Bai, jakina. Gipuzkoa 
aurrerakoia eta aurreratua 
bada, besteak beste, 
kooperatibengatik dira. 
Desberdinkeria txikiagoa da 
erakunde horietan. 
Eskualdeen eta herritarren arteko 
desorekak nolakoak dira 
Gipuzkoan?
Lurralde orekatua da 
Gipuzkoa. Ez da hiriburua 
bakarrik. Dena den, Foru 
Aldunditik ahalegin berezia 
egiten da herri txikienei ere 
baliabideak eta azpiegiturak 
banatzeko, desorekak leuntze 
aldera. 

Plan Estrategikoak 55 helburu 
estrategiko jasotzen ditu. Ze 
nabarmenduko zenuke?
Lehiakortasuna eta enplegu 
hobea; elkartasuna eta gizarte 
kohesioa; etorkizuna eta 
proiektu estrategikoak, eta 
elkarlana, erakundeen eta 
gizarteko agenteen artekoa. 
Gure erakundea 
herritarrengana hurbildu 
behar dugu eta, horretarako, 
elkar ezagutza landu, 
komunikazioan areagotu, 
proiektuetan eta politiketan 
parte hartzea sustatu… 
Herritarren erantzukizuna 
sustatu nahi dugu. Mezu hau 
da inportantea guretako: "Zuk 
erabakitzen ez duzuna beste 
batek erabakiko du zure 
ordez". Eta ez gabiltza botoa 
emateaz bakarrik. 
Datorren urteko aurrekontua, 915 
milioi eurokoa, aurrekontu 
"sozial eta inbertitzailea" izango 
dela diozue. Zergatik soziala?
Aurrekontuaren ia erdia 
gizarte politiketara bideratu 
delako. Horretaz gain, 
proiektu estrategikoetara 
bideratzen dira inbertsio 
nagusiak. Eguneroko arazoei 
konponbideak emateaz gain, 
herri honi etorkizun hobea 
lortzeko proiektuetan parte 
hartzeko aukera eskaini behar 
diogu eta hori Etorkizuna 
Eraikiz egitasmoaren bidez 
egiten ari gara.

Foru Aldundiko bozeramailea Harira saioan izan da asteon. GOIENA

"Herritarren erantzukizuna 
sustatu nahi du Diputazioak"
EIDER MENDOZA giPuzkoako FoRu aLDuNDiko bozERaMaiLEa

bERbagai

Aretxabaletako 
Gabonetako 
bideoa gertu dago
Astelehenean aurkeztuko dute 
Aretxabaletako Udalak eta 
Aretxartek Gabonetako 
kanpaina. Bideo ikusgarriak 
emango du zer esana. Ibai 
Zangitu eta Kepa Errasti dira 
aurten ere bideoaren 
zuzendaria eta protagonista, 
eta hainbat herritar ezagun 
agertzen dira –Aretxarteko 
hamar bat komertzio eta 
ostalaritza zerbitzukoak–, eta 
herriko txokoak. Oraingoan, 
telebistako telesail ospetsu bat 
du oinarri, bereziki gazteen 
artean arrakastatsua. 
Plataforma ospetsuenean izan 
du garapena telesail horrek.

ituRRi oNEtik

GOIENA

aLbiStE izaN zEN

Xabier Leteren 
emanaldia 
Espaloian

2009-11-29

Xabier Letek azken 
emanaldietako bat eskaini 
zuen Elgetako Espaloia kafe 
antzokian. Poesia errezitaldi 
hunkigarria, barru-barrukoa, 
Joxean Goikoetxea 
musikariaren laguntzarekin. 
Biharamuneko Asteleheneko 
Goienkaria-ren kronikan 
irakur zitekeenez, 
"ikaragarrizko indarra" 
erakutsi zuen "testuak 
interpretatzen". Xabier Lete 
handik urtebetera zendu zen, 
2010eko abenduaren 4an, hain 
justu ere. 

'Aita Mari' ontzia, 
'trending topic'

Traol erabilienen artean izan 
da aste honetan #AitaMari:

@patxitx: "Gaur goizean 
lanera nindoala entzun du 
Ane Irazabal @radioeuskadi-n. 
Eta #AitaMari-ko batek esan 
du 45 pertsona utzi zituztela 
jaso gabe? Gaixoak... Ze 
pena!".

@Antifaxismoa: "Hilabeteak 
portuan lotuta egon ostean, 
bat-batean zerbait aldatu egin 
zen. Aita Mari ontziaren 
agintea dutenek 
aurrerapausoa eman, eta aste 
honetan, Mediterraneotik 78 
migratzaile erreskatatu 
dituzte. Sizilian porturatuko 
dira".

Hau bE baDogu!
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GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 2.000 (hutsuneak barne). GOIENAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. Gutun edo 
iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria, harremanetarako telefonoa eta nortasun agiriaren zenbakia. Gutuna helarazteko bideak: Otalora 
Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus

Oñatiko Udalari esker 
onez

AITOR BIAIN UMEREZ
oÑati

Oñatiko Udalari eskerrak 
eman nahi dizkiot, Natrako 
oinezkoen pasabidean egingo 
dituen lanengatik. 

20 urteren ostean, lanak 
egingo ditu Udalak. 
Aurrekontuak itxaropenarekin 
hartzen ditugu Berezao auzoko 
auzotarrek. Eskerrik asko 
alkateari, Aspaceri erantzun 
egokia eman diolako.

Jose Luis Madrazo eta biok 
joan ginen, besteak beste, 
Santi Umerez eta Lierni 
Altubi arkitektoarekin batera 
Zahor ingurura, beharrezkoak 
diren lanak nola egin 
ikusteko. 

Bilera baikorra izan zen. 
Hortik aparte, Natrak bide 

segurtasun teknikariaren 

eskaerei kasu egiteko hartu 
duen erabakia txalogarria da.

Eskerrik asko denei!

Koktel efektua, 
oraindik aztertu gabe

JOSU GARITAONANDIA 
'oPaRitu zuHaitz bat' EgitaSMoaREN 

aRDuRaDuNa

bERgaRa

2004an, Europako ministro 
batzuei odol analitika egin 
zieten, ehun substantzia 
kimikotatik zenbat zituzten 
jakiteko. Espainiako erreinutik 
Cristina Narbona ministroari 
egin zioten, eta ia substantzia 
kutsakorren erdiak zituen; 
beste ministro batzuekin 
konparatuta, gutxienetakoa. 
Pozik egoteko emaitzak?

Lasaitzeko, denak maila 
txikian zeudela gaineratu 
zuten, baina Cristinak, bere 
kezka gorde ezinik, ministro 

bati entzun diodan galderarik 
zentzudunena egin zuen:

"Eta ia 50 substantzia txikik 
ez dute egiten substantzia 
kutsakor handi bat?".

Autoritateek aztertu eta 
baimendu egiten dituzte 
elikagaietan, sendagaietan eta 
ingurunean dauden 
substantzia arrotz guztiak. 
Azterketa horretatik zenbaki 
berezi bat ateratzen dute, non 
substantzia konkretu horrek 
maila horretatik behera ez 
duen kalterik egiten. Oraindik 
ez dute aztertu gorputzean 
egon daitezkeen beste 
substantzia arrotzekin izan 
dezaketen eragina. Ez da 
aztertzen koktel efektua. 
Batzuen esanetan, azken 70 
urteetan, 500 substantzia arrotz 
inguru sartu ditugu 
gorputzean, eta zenbaki hori 
gorantz doa, gaixotasun 
arraroen kasuek bezalaxe.

gutuNak

Osatu

ANDONI EGAÑA
HttPS://LabuR.EuS/Ji2Ro

'bERRia'-N aRgitaRatua

Etxetik urrun, ondoeza min 
da, eta mina jasangaitz.

Orduan sentitzen da 
benetako babesik eza. 

Demagun Vienan 
zabiltzala egun batzuk 
pasatzera joanda. 

Demagun harantzakoan 
lokartua zeneukan zauri bat 
zornatu egin zaizula eta 
ziztadek ez dizutela azken bi 
gauetan begirik biltzen utzi. 

Demagun desastre hutsa 
zarela paper, dokumentu eta 
horrelakoekin. 

Baina badakizu, etsi-etsian 
mina gailentzeko premia 
izanez gero, batean ez bada 
bestean hartu eta artatuko 
zaituztela. 

Lasaitasun handia emango 
dizu horrek.

Immigrazioaren Euskal 
Behatokiaren azken 
ikerketak erakutsi digu 
Erkidegoko biztanleen 

immigrazioari buruzko 
iritzia tolerantziarantz 
doala. Migrazioa 
beharrezkotzat jotzen dugu 
ekonomiak hobeto 
funtzionatzea ahalbidetzen 
duelako eta bertakook nahi 
ez ditugun lanak haiek 
betetzen dituztelako. 

Baina... Datu batek eman dit 
atentzioa. 

Erregularizatu gabeko 
etorkinei osasun arreta 
eskaintzearen alde 
hamarretik sei baino ez da 
ageri. 

Gainerako laurek ez diete 
paperik gabeei osasun 
arretarik opa. 

Eta horiek jarriko nituzke 
nik urrun, etxetik oso urrun, 
minez eta babesgabeturik. 

Zauri zornaturen bat 
badaramate. 

Kaskezurrean ziztada 
batzuk baino ez lituzkete 
behar... aurreiritziak 
birrintzen laguntzeko.

HaNDik Eta HEMENDik

Post gehiago 6. orrialdean.

Salaketa-gutuna
Eskertza-gutuna
Eskari-gutuna

Erantzun-gutuna
Aldarrikapen-gutuna

Kexa-gutuna

idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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2020ko Euskaraldirako dinami-
zatzaile bat kontratatu nahi du 
Geikek, funtzio hauek betetze-
ko: Euskaraldiaren lantaldeak 
dinamizatzea, ekimenera jende 
berria erakartzea, komunikazio 
lanak egitea eta Euskaraldiaren 
inguruan antolatzen diren ekin-
tzak gidatzea eta herriari  be-
girako egitasmoak antolatzea. 
Lan eskaintzekin jarraituz, 
Txatxilipurdi elkartea  urtarri-
laren 2an, 3an eta 4an egingo 
den Txikilandiarako begirale 
bila dabil. 

Bi kasu horietarako, bete 
beharreko baldintzei eta auke-
raketa prozedurei buruzko in-
formazio gehiago Goiena.eus 
webgunean dago.

Euskaraldirako eta 
Txikilandiarako lan 
eskaintzak

Hileta zibilei dagokienez, adie-
razi dute 1.800 sinadura batu 
zituztela modu "intimo eta goxoan 
hileta zibilak" egiteko, baina 
"Gobernuak egoskorkeriaz" uka-
tu diela egitasmoa. "Azkenean, 
enpresa pribatu batek hartu du 
iniziatiba Udalak bermatu nahi 
ez duen zerbitzua herritarrei 
emateko". Ezkontzen kasuan, 
Udalak ezarri duen egutegi berria 
kritikatu dute. "Soilik larunbat 
goizetan" ezkontzak egitea eta 
uztailaren 18tik irailaren 12ra 
"oporrengatik ixtea" salatu dute.  
"Ezkontzei dagokienez, gu prest 
gaude Udal Gobernuak ospatu 
gura ez dituenak gure gain har-
tzeko. Herritarren zerbitzura 
egoteko obligazioa dugu". 

Ezkontza eta hileta 
zibilekin kezkatuta 
azaldu da EH Bildu

Sabino Cuadraren 'No os importe matar'
1978ko sanferminetan geratutakoari buruz liburua idatzi du, eta 
abenduaren 4an aurkeztuko du; 19:00etan, Kulturaten.

Apustuen aurkako batzarra, bihar
Gaiarekin kezkatutako herritar batzuek plataforma sortu nahi 
dute eta lehen batzarra egingo dute bihar, 10:00etan, gaztetxean.

Txatxilipurdiren 'Jostailu truke' ekimena 
Azoka abenduaren 14an egingo dute, eta lehen bilketa egunak 
hauek dira: azaroaren 27an eta 29an Santa Marinako ludotekan, 
28an San Antolinen, abenduaren 2an Arimazubin eta 3an 
Usaetxeko ludotekan. Ordutegia: 17:00etatik 18:30era.

oHaRRak

Euskararen Nazioarteko Eguna 
izango da abenduaren 3an, eta, 
urriaren 30ean iragarri bezala, 
keinutxoa egingo zaio 2020ko 
Euskaraldiari. "Atzekoz aurre-
rako kontaketa hasi da. Batu, 
antolatu eta trinkotu gaitezen, 
erronkari heltzeko. Asteartean, 
Arrasateko euskaltzaleak Bite-
ri plazan batuko gara, gure hiz-
kuntzan bizi ahal izateko garaia 
dela aldarrikatzeko. Izan ere, 
Beñat Etxeparek duela ia 500 
urte idatziz utzi zigun leloak 
indar betea du oraindik: Euska-
ra, jalgi hadi plazara", azaldu 
du Geike elkarteak. 19:00etan 
izango da, eta, herri ekitaldiaren 
ostean, TROS dantza taldeak 
emanaldia egingo du.

Martitzeneko 
Euskaren Egunean, 
keinua Euskaraldiari

Udal Gobernuak, herriko den-
dariekin batera, Gabonetako 
ekintzen berri eman zuen mar-
titzenean, eta hori izan zen be-
rritasunetako bat. Bost metroko 
altuera eta zabalera edukiko 
ditu, eta hamabost metroko lu-
zera. Biterin plazan jarriko dute 
abenduaren 25etik urtarrilaren 
6ra arte, eta euro baten truke 
lau aldiz bota ahalko dira  txar-
tela erosten dutenak. Txartelak 
herriko komertzioetan egongo 
dira, eta baita Biterin jarriko 
duten etxolan ere. Gabon argiak 
abenduaren 5ean piztuko dituz-
te, Goikobaluk eta Arrasate 
Atletiko taldeek. Horrez gain, 
erakusleiho lehiaketa martxan 
da berriz ere. 

Izotz pistaren ordez 
bost metroko izotz 
txirrista jarriko dute

Xabi Gorostidi aRRaSatE
Aste honetan Ibai-artek igorri-
tako bi oharrek nahasmen pixka 
bat sortu dute. Lehenean, fair 
saturday ekimenarekin bat egi-
ten zutela jakinarazi zuten ohar 
bidez, besteak beste, black friday-
aren "kontsumismoaren" eta 
"jasangarritasunik ezaren" au-
rrean bestelako merkataritza 
bat proposatzen. Baina handik 
bi egunera, Ibai-arteren ostiral 
baltza kanpainaren berri eman 
zuten beste ohar batean, herriko 
23 komertziok egingo duten black 
friday egunaren berri emateko. 
Kanpotik ikusita kontraesanko-
rra izan zitekeenez Ibai-arterekin 
harremanetan jarri zen GOIENA. 

"Ibai-arte, erakunde bezala, ez 
dago black friday-aren alde, bai-
na bertako partaideen autonomia 
errespetatzen du. Hala, ostiral 
baltza kanpaina egin nahi zuten 
denden berri eman genuen, eta 
denek irudi antzerakoarekin 
egitea adostu genuen: Ibai-arte-
ren irudiarekin, dendetako atee-
tan globo beltzak jarrita..." azal-
du du Jon Apraiz presidenteak.   

Aldeko eta kontrako iritziak 
Mabel dendak black friday-aren 
alde egin du eta hauek dira eu-
ren argudioak: "Salmentak area-
gotzeko beharragatik egingo 
dugu; dakizun bezala, Arrasa-

teko komertzioen egoera deli-
katua da gaur egun. Black  fri-
day-a globala da eta herrietara 
heldu da; beraz, egingo ote dugun 
galdetzen digute bezeroek aldez 
aurretik. Orokorrean, herritarrak 
ez daude kontzientziatuta herrian 
erostearekin, eta deskontuak 
dira gurera erakartzeko dugun 
tresna bat". Alboan dagoen Mar-
kiegi dendakoek, aldiz, ez dute 
egingo: "Arrasaten duela urte 
batzuk egiten da, nahiz eta guk 
ez dugun inoiz egin. Baina ha-
sieran probatu zuten denda as-
kok jada ez dute egiten. Enpre-

sa handiek euren zilborrentzako 
egindako estrategia bat da, eta 
komertzio txikiak are gehiago 
txikitzen ditu. Horrez gain, be-
zeroak engainatzen dituen zer-
bait da, asko edaten baitu pu-
blizitate engainagarritik".

'Fair saturday' eguna bihar 
Lore Gazteak eta Txikitxu Arros-
taitz taldeek ekimenarekin bat 
egin dute, eta 12:30etik 14:00ak 
arte dantzak egingo dituzte Bi-
terin, Seber Altuben eta plazan. 
Batutako dirua Mondravember 
taldeari emango diote. 

Herritar bat, black friday-a egingo ez duen eta egingo duen bi dendaren artean.  X.G.

'Black friday' eguna dela 
eta, jarrera kontrajarriak 
ibai-arte 'black friday'-aren aurka posizionatu da, eta 'fair saturday' eguna egingo du 
zapatuan. Hala ere, elkarteko 23 denda 'black friday'-a egitearen alde daude, eta 
dendarien elkarteak komertzio bakoitzaren autonomia errespetatzea erabaki du

Ibai-artek antolatuta, 
abenduaren 14an, zapatua, 
egingo dute azoka, Seber Altube 
plazan. Herriko hamabost 
komertziok hartuko dute parte, 
eta denetarik erosteko aukera 
izango da bertan plazan jarriko 
duten karpan. Horrez gainera, 
Arrasate txartelarekin erosketak 
egiten dituztenen artean sariak 
banatzeko ere baliatuko dute 
ekimen hori. Martitzeneko agerraldian eman zuten azokaren berri. MAIALEN SANTOS

Gabonetan, lehen 'pop-up merkatua'
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Azaroa amaierara heltzen dabil, 
baina, bibotea 2020ko azarora 
arte ebaki aurretik, festa handia 
egingo dute bihar Mondravem-
berreko lagunek.

Festak osagai ugari izango ditu 
lapiko barruan. Eguna osasuntsu 
hasteko, eta bazkarirako gose 
pixka bat egiteko, mendi irteera 
egingo dute Kurtzetxikira; 
08:30ean abiatuko dira, Zaldibar-
tik. 12:00etan, ordea, bertso-triki 
poteoa hasiko dute, bazkarirako 
motorrak berotzen joateko. 
13:00etan, ohiko familia argazkia 
aterako dute Herriko Plazan, eta 
14:30ean, bazkaria egingo dute 
Montxon elkartean. "Iaz, 25 lagun 
batu ginen bazkaltzeko, eta aur-
ten, aldiz, 52 lagunek eman dute 
izena dagoeneko. Hazkundea 
handia da, eta 2020an gehiago 
izateko esperantza dugu, aurten 
kide batzuk ezin izan baitira 
bazkarira etorri". 

16:30an, haurrentzako puzga-
rriak jarriko dituzte Seber Al-

tuben, eta leku berean La Ulti-
ma Bala eta Los Corcones taldeen 
kontzertua hasiko da, arratsal-
deko zazpietan.

2019koa, "emankorrena"
Aurtengo ekitaldia "inoiz baino 
emankorragoa" izaten ari dela 
diote, eta egindako ekintza ko-
purua da horren erakusle gar-
biena. "Lehen, azaro amaierako 
festa egitera mugatzen ginen, 
baina aurten, ekintzak egin di-
tugu azaroko asteburu gehiene-
tan. Mondraren partidura joan 
ginen, baita MUren eta eskuba-
loi taldeen partiduetara ere, 
ekintza bateratua egin genuen 
Bergarakoekin Elorregin... Oso 
pozik gaude, uste baitugu jende 
ia gehienak dakiela orain Mon-
dravember zer den eta zein hel-
buru duen", azaldu du Iban 
Arroiabek. Behin zapatua pasa-
ta, aurten batutako diruaren 
berri emango dute, eta gogora-
tu dute "taldeko ateak zabalik 
dituztela nahi dutenentzat".  

2018ko Mondravember egunean ateratako familia argazkia. MONDRAVEMBER

Bibote solidarioen egun 
handia, ekintzaz josita
osagai ugari izango ditu bibotea moztu aurretik bihar egingo duten Mondravember 
egunak: mendi irteera, haurrentzako puzgarriak eta zuzeneko musika, besteak beste. 
"Herritarrek Mondravember zer den jakitea lortu dugu aurten", diote taldeko kideek 

X.G.

Nagusien Kontseiluaren lehena
Bi urteko isilpeko sukalde-lanaren ostean, martitzenean irten zen plazara 
Arrasateko Nagusien Kontseilua. Arrasateko erretiratuen lau elkarteak, 
Goienagusi, Caritas, Sasoibide, Duintasuna, Iturbide egoitza eta Udaleko 
Ongizate Zerbitzua daude barne. Menpekotasunari buruzko hitzaldia 
antolatu zuten, eta Kulturateko areto nagusia goraino betetzea lortu. 
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Xabi Gorostidi aRRaSatE
Badago eskupilota modalitate 
bat, frontoia txikitzen duena eta 
koadro alaietan jokatzen dena. 
Nola ez, lau eta erdia da, baina 
nondik dator joko mota bizi hori? 
Duela gutxi, horri buruzko ar-
tikulu bikaina argitaratu du 
Esteban Muruamendiaraz pilo-
tazale arrasatearrak; hain justu, 
Arrasateri buruzko kontu his-
toriko ugari pilatzen dituen Jose 
Mari Velez de Mendizabalen 
Hots begi danbolinak blogean.

1945eko desafio bat oinarrian 
Urte hartan, hainbat oilar zeuden 
pilotarien artean, baina nabar-
menetako bat, zalantzarik gabe, 
Atano III.a azkoitiarra zen. Hala, 
Eugenio Bolinaga pilotari arra-
satearren gertuko lagun batzuek 
desafio bat proposatu zioten az-
koitiarrari, Donostian delegazioa 
zuen La Voz de España egunkarian 
argitaratutako artikulu baten 
bidez.  Hauek ziren baldintzak: 
jokoan pilota ezin zen lau eta 
erdiko koadrotik pasa eta sakea 
laugarren koadrotik egin behar 
zen: hirugarren koadroa baino 
lehenago punpa eginez gero, 
falta; eta bosgarren koadroa 
gaindituz gero, pasa. 

Baina Atano III. ak aldaketa 
batzuk proposatu zituen: sakea 
hiru eta erditik egitea eta pasa 
bost eta erdian jartzea. "Lehen 
aldia zen kaiola estiloan partidu 
bat jokatzen zela. Atanok propo-
satutako aldaketek zentzua zuten. 
Orduan, buruz buruzkoetan, sake 
librea egiten zuten, eta sakatzai-
leek nahi zuten koadrotik sakatzen 
zuten; orokorrean, lehen koadroe-
tatik sakatzen zuten. Sakatzeko 
artean Atano fenomeno hutsa 
zen, eta zenbat eta aurreren egi-
tea komeni zitzaion", azaldu du 
Muruamendiarazek. Azkenean, 
akordioa egin zuten, bakoitzak 
koadro erdi amore emanez; sakea 
hiru eta erdian egitea adostu 
zuten, baina pasa, aldiz, bosgarren 
koadroan jarri zuten. 

Sasoi hartan, pilota profesio-
nalizatzen hasita zegoen, eta 
pilotari profesionalek ezin ze-
zaketen desafiorik jokatu. Ho-
rrela, Empresas Unidas enpre-
sak bere gain hartu zuen par-
tiduaren antolaketa. Partidu 
hura 1945eko martxoaren 24an 
jokatu zen, Bergarako Udal Pi-
lotalekuan, eta 22-21 irabazi 
zuen Atanok.

Izandako arrakasta ikusita, 
handik astebetera, enpresak era 
bereko beste partidu bat anto-
latu zuen Eibarko Astelenan. 
2019ko urtarrilean zendu den 
Migel Gallastegi txapelduna eta 
Bolinaga aritu ziren nor baino 
nor gehiago, baina Gallastegik 
aise irabazi zuen (22-10). Azke-
nik, bi partidu haietako irabaz-
leen arteko hirugarren partidu 
bat antolatu zuten, handik hiru 
astera. Tolosako Beotibarren 
neurtu zituzten indarrak, eta, 

orduan ere, Gallastegi eibarta-
rra izan zen irabazle. 

Bi etenaldi 
Zazpi urtez ez zen modalitate 
horretako partidu gehiago joka-
tu, 1953an Aurreralien Lehiaketa 
antolatu zuten arte. Lau aurre-
lari onenak hautatu zituzten, eta 
Bolinaga eta Akarregi heldu 
ziren finalera. Hurrengo urtean 
atzelariek ere hartu zuten parte 
eta lehen aldiz lau eta erdi ize-
narekin jokatu zen txapelketa. 
1957ra arte jokatu zen, eta ez zen 
berrartu 1989ra arte. "Profesio-
naletan ez zen lau eta erdiko 
txapelketarik izan 32 urtez, bai-
na bai, ordea, afizionatu mailan. 
Urretxun jokatzen zen, eta Tapia 
I.ak hainbat txapel eskuratu 
zituen". 

Bolinagaren erara 
Modalitate honek jatorri arra-
satearra duela esateko argudio 
bakarra ez da Bolinagaren lagu-
nek proposatutako zerbait zela. 
Badago beste bat: 1989an, Lau 
eta erdia berrartu zenean, sakea 
laugarren koadrora aldatu zuten, 
eta pasa bosgarrenera; hain zu-
zen, Bolinagak Atanori propo-
satu zion bezala.  

Eugenio Bolinaga pilotari arrasatearraren erretratua. ESTEBAN MURUAMENDIARAZ

Lau eta erdia, arrasatear 
jatorriko modalitatea
Esteban Muruamendiaraz pilotazaleak bikainki dokumentatu du 'kaiolak' eta 
arrasatek duten lotura. 1945ean, Eugenio bolinaga pilotari mondragoetarrak erronka 
bota zion atano iii.ari, eta bolinagak proposatu bezala jokatzen da 1989az geroztik

1989AN BERRARTU 
ZEN LAU ETA ERDIA, 
BOLINAGAK ATANO III.
ARI PROPOSATUTAKO 
BALDINTZEKIN

Akarregik eta Bolinagak jokatu zuten 1953ko finala, lehia bizia eta 
polemika izan zituena. Bolinagak lau tantoko aldearekin egin zuen 
azken sakea (21-17) eta lau eta erdi inguruan punpa egin zuen 
pilotakada batekin azken tantoa lortu zuen. Akarregi zoriontzera 
joan zen, baina epaileek pasa izan zela erabaki zuten, eta, Retegik 
Titini irabazitako final handian legez, Akarregik 21-17ekoa 21-22 
bihurtu zuen. Aipatu behar da 21-21 berdinduta zeudenean partidua 
gelditu zutela, bero-bero zeuden ikusleetako bat ondoezik sentitu 
zelako eta bertan hil zelako. Hain izan zen gogoangarria final hura, 
62 urte geroago gogoratu egin zuten. 2015ean, Urrutikoetxeak 
10-20ko emaitza irauli eta 22-20 irabazi zion Irujori. Biharamunean, 
zera zioten Bilboko prentsako egunkari batean: Ia-ia Akarregik eta 
Bolinagak jokatutako finala bezain gogorra izan zen". 

Akarregiren aurkako final latza

Donostiako Gros frontoian, Bolinaga bizkarrez eta Akarregi hari begira. E.M.
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Irailaren 27an zabaldu zituen 
ateak M&M pilates estudioak, 
eta Mertxe eta Manu daude ho-
nen atzean. Hain zuzen ere, 
ibilbide luzea dute kirol arloko 
askotariko espezialitateetako 
eskolak ematen.
M&M izeneko pilates estudioa za-
baldu duzue. Nondik dator izena? 
Proiektu honek duen kutsu be-
reziagatik eta garrantziagatik, 
gure izenen inizialekin izenda-
tu nahi izan genuen. Urte asko 

daramatzagu kirolaren munduan 
lanean, elkarrekin; horregatik, 
guztiok talde gisa –biok batera– 
ezagutzen gaituzte. 
Zergatik erabaki zenuten pilatesean 
espezializatzea? 
Pilates estudioa zabaltzearen 
arrazoiak ugariak dira, baina 
horien artean bereziki bi nabar-
menduko genituzke: batetik, 
taldeak lau pertsonaz osatuta 
egongo zirela. Horiek murritzak 
izanik, tratua pertsonalizatuagoa, 

pertsonalagoa eta gertukoagoa 
izango litzateke. Bestetik, gaur 
egungo gizartean, pertsona gehie-
nek dituzten gaitzak horrekin 
lotuta daudelako. Izan ere, gi-
zartea geroz eta sedentarioagoa 
izanik, gaitz gehienak bizkarra-
rekin lotuta daude.  
Zeintzuk dira pilatesa egitearen 
onurak? 
Landutako ariketen xede nagu-
sia malgutasuna handitzea  eta 
indarraren kontrola eskuratzea 

da; hori dela eta, pilatesak es-
kaintzen dituen onurak izuga-
rriak dira. Besteak beste, biz-
karrezurraren deskonpresioa, 
biriketako ahalmenaren han-
diagotzea, artikulazioen eragin 
falta, arazo bertebralen preben-
tzioa, estresa murrizten du, 
antsietatea, loezina, urdurita-
suna… bereizi daitezke.
Zein desberdintasun aurki ditza-
kegu pilates tradizionalaren eta 
makinekin egindako pilatesaren 
artean?
Lurrazalean egindako pilatesaren 
eta makinekin egindako pilate-
saren  arteko ezberdintasuna 
oso argia da. Lehenengo kasu 
horretan, egoera konplexuagoa 
da; izan ere, nork bere gorpu-
tzarekin lan egiten du, inongo 
kanpo laguntzarik gabe. Maki-
nekin, aldiz, egoera zeharo ez-
berdina da, makinek mugimen-
dua errazago bideratzen dizute, 
sentsazio desberdinekin laguntzen 
zaituzte, erresistentzia sortzen 
edo mugimenduan lagunduz.
Nori zuzenduta dago?
Jende guztiari bideratuta dago, 
honen bitartez bortitzagoak izan 
daitezkeen beste kirol batzuk  
indargabetu edota orekatu dai-
tezkeelako. Ohikoena zera da, 
pilatesa lunbar edota zerbikal 
patologia duten pertsonei baka-
rrik gomendatzea; izan ere, biz-
karrezurraren mugimendua 
lantzen da eta hori oso lagun-
garria da osasunarentzat, indar-
tzeko. Baina edozein pertsonari 
zuzenduta dago.
Egokia da beste kirol edo ariketa 
batzuekin konbinatzea? 
Noski, oso aberatsa da. Beste 
ariketa mota batzuk elkarren 
osagarri izan daitezke bizitza 
osasuntsua eramateko. Pilate-
sarekin, malgutasuna eta inda-
rra lantzen da, eta oso onuraga-
rria izango litzateke erresisten-

tzia kardiobaskularra lantzen 
duten beste ariketa edo kirol 
batzuekin tartekatzea. 
Talde murriztuak dira.
Bai. Taldeak, gehienez, lau per-
tsonakoak dira. Horrela, erra-
zagoa da gabeziak identifikatzea 
eta hauek indartzea. Gainera, 
tratu pertsonalizatua eta gertu-
koa eskaini nahi dugu, talde 
handietan zailagoa baita pertso-
na bakoitzaren beharretara 
egokitzea. 
Sare sozialetan aktiboak zarete.
Bai. Facebooken orrialde bat 
dugu eta bertan, gure estudioa-
ren argazkiak eta informazioa 
partekatzeaz gain, pilatesaren 
inguruko informazioa zabaltzen 
dugu: zer den, ze onura dituen...
Sare sozialez gain, Uarkapen 
dagoen Irudi Sport gimnasiora  
hurbildu daiteke gure estudioan 
interesatuta dagoen edonor in-
formazio gehiago eskuratzeko.   
Nola egiten diozue aurre proiektu 
berri honi?
Ilusio eta gogo handiarekin har-
tu dugu. Urte asko daramagu 
biok gimnasio batean lanean, 
baina estudio berri honek zerbi-
tzu berri eta espezializatuagoa 
eskaintzen du, eta hori erronka 
handia da guretzat.

Manu, makinekin egindako pilates eskola bat gidatzen. BELUN UNE AHAZTEZINAK

"Pilatesa egiteak onura 
asko ditu osasunarentzat"
MERTXE ETA MANU M&M PILaTES ESTUDIOkO JabEak
kirolaren munduan urte askoz murgilduta egon ondoren, pilatesean espezializatutako 
estudio bat zabaldu berri dute, tratu pertsonalizatuagoa eskaintzeko asmoz

"GURE ESTUDIOAN 
TRATU 
PERTSONALIZATUA 
ETA GERTUKOA 
ESKAINTZEN DUGU"

"GAUR EGUNGO 
GIZARTEAN, GURE 
GAITZ GEHIENAK 
BIZKARRAREKIN 
LOTUTA DAUDE"



14      ARRASATE Egubakoitza  2019-11-29  GOIENA ALDIZKARIA

A.A. aRRaSatE
Izaskun Murgia Elkarte Lirikoak 
hogeigarren zarzuela estreinatu 
zuen aurreko astean, arrakasta 
handiz. Duela hamabi urte egin 
bezala, El dúo de La Africana 
obra eraman zuten taula gainera,  
baina oraingoan, berrikuntza 
ugarirekin datoz. Inoiz zarzuela 
bat ikusi ez duen pertsona ba-
tentzako, lehen esperientzia po-
lita dela adierazten du protago-
nista papera egiten duen Mikel 
Irizarrek: "Oso dinamikoa da, 
oso alaia, eszenan momentu asko 
daude eta argiak eta jantziak oso 

aberatsak dira. Osotasunean 
ikuskizun polita da eta jendeari 
asko gustatu zaio".     

Gaur 20:00etan emango dute 
emanaldia eta bihar 19:30ean 
izango da. Irizarrek penarekin 
egingo die aurre azken bi saioei: 
"Pena ematen dute azkenengo 
momentuek, baina, egindako 
lan guztiaren ondoren jendea 
gustura gelditzen bada, hori da 
guretako garrantzitsuena".

 Sarrerak www.arrasate.eus 
atarian eta Amaia antzokiko 
leihatilan egongo dira eskura-
garri.  

Zarzuelaren 20. urteurrena 
ixteko, azken bi emanaldiak
aurreko astean estreinatutako 'El dúo de La africana' 
obra ikusteko aukera izango da gaur eta bihar 

Amaia Aranegi aRRaSatE
Komikiguneak antolatu duen 
udazken honetako bigarren 
Dzirt-dzart saioa Arrasaten 
izango da, Arrasateko Biblio-
tekaren lankidetzarekin. Bertan, 
Alazne Zubizarreta eta Julen 
Ribas artista arrasatearrak 
parte hartuko dute, eta Iraitz 
Agirre aurkezle lanetan aritu-
ko da. 

Irailean Usurbilen egin zen 
marrazketa saio hori eta udaz-
kenean Arrasaten egiteko pro-
posatu zioten Bibliotekari; 
honela dio Arrasateko Biblio-
tekako langile Asun Agirianok. 
"Komikiguneko kideek saio hau 
Arrasateko Bibliotekan egiteko 
proposatu ziguten. Guk geuk 
komikiaren inguruko saioak 
egin izan  ditugu eta gurekin 
kontaktuan jarri ziren ekintza 
hau antolatzeko. Ideia ona iru-
ditu zitzaigun eta Arrasateko 
artistak bilatzen hasi ginen".  

Hain zuzen ere, Alazne Zubi-
zarretak erakusketetan parte 

hartu izan du eta Julen Ribas 
komikigile sendoa da, komiki 
ugari argitaratu izan ditu. Ho-
rregatik, bi artista horiek batzea 
erabaki zuten, Iraitz Agirreren 
esanetara marrazten aritzeko.

Saioaren dinamika 
Saio berritzaile honen dinami-
ka bertso saio baten antzerakoa 
izango da: Iraitz Agirrek gai 
desberdinak jarriko ditu eta 
Zubizarretak eta Ribas bat-
batean marrazten arituko dira. 
Ariketa bitxiak burutzen jarri-
ko dituzte komikigileak: minu-
tutan neurtutako ariketak, 
batak bestearen atzetik komikia 
osatuz segidilla baten gisan, 
eta abar. Izan ere, saioa ohiko 
formatuan egingo den arren, 
saio bakoitzak izatez dakarren 
freskura nagusi izango da ho-
nako honetan ere. Hainbat 
ariketa egin beharko dituzte 
eta gerturatuko den publiko 
gazte eta helduaren parte har-
tzea sustatuko dute. 

Dzirt-dzart saioan komikigileek egindakoa. KOMIKIGUNEA

Zuzeneko marrazketa 
saioa martitzenean 
'Dzirt-dzart' izeneko zuzeneko marrazketa saioa arrasatera helduko da abenduaren 
3an. arratsaldeko zazpietan, kulturateko Jokin zaitegi gelan, alazne zubizarreta eta 
Julen Ribas artista arrasatearrak zuzenean marrazten ikusteko aukera egongo da  
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Julen Iriondo aRaMaio
"Zelai guztiak zeharo txikituta 
ditugu, ez dut behorrak nora 
eraman". Gantzagako Garratze 
baserriko Ruben Gartziaren 
berbak dira, haserre eta inpo-
tentzia berbak. Urteak dira ba-
surdeekin arazoak dituztela; 
2011n hasi ziren "fuerte", baina 
dio aurten eta aurreko urtean 
"jasanezina" bihurtu dela egoe-
ra. Basurdeek beldurrik ere ez 
dutela dagoeneko: "Egunez ere 
ikusi ditut nik, sei metrora edu-
ki nuen bat neure ondoan".

Gartziak dio 2.000 eurotik go-
rako "aberia" duela bere lurretan: 
"Ez digute ezer ordaintzen kal-
teengatik. Traktorea hartu behar 
dugu, konpondu, belar hazia 
erosi –eta benetan da garestia!–... 
Eta, gainera, ematen diguten 
irtenbidea da korrontedun hesiak 
jartzea; nik esan nien: 'Nik ezin 
ditut hiru hektarea korrontedun 
hesiarekin itxi neure poltsikotik, 
eta gainetik kalteak ordaindu".

Aldundikoekin lauzpabost al-
diz egon da: "Diputaziokoei ere 

esan nien: 'Gero nahi duzue 
gazteak anima daitezen lehen 
sektorean jarraitzera. Bada, ho-
rrela, gauden apurrak aldendu-
ko gaituzue'. Behorrak kendu 
eta popatik hartzera dena!".

Kalte-ordainak eskatzen ditu 
Gartziak, eta basurde populazioa 
txikitzeko neurriak ere bai; dio 
esan diotela animaliak Parke 
Naturaletik datozela, eta horrek 
dakar, besteak beste, baimen 
bereziak behar direla uxaldiak 
–batidak– egiteko, ez dela bes-
tela bezain erraza halakorik 
egitea. Berak, ordea, dio asko 
bai, baina basurde guztiak ez 
direla parketik etortzen, eta 
ehiztariei eskatzen die uxaldiak 
egin ditzaten basurdeak kalteak 
sortzen ari diren lekuetan –hain-

bat auzotan ari dira basurdeak–. 
Berak eta beste zenbait lur jabek 
Udalean ere sartu dute idatzia, 
egoeragatik kexu.

Udala eta ehiztariak 
Mendietako zinegotzi Santi Ba-
lantzategik dio ulertzen duela 
baserritarren haserrea; kalteak 
ikustera joatekoa zela asteon, 
Aldundiarekin eta Parke Natu-
raleko ordezkariekin, batetik, 
eta baserritarrekin eta ehizta-
riekin, bestetik, bilera egin nahi 
lukeela, baina arazoak ez duela 
irtenbide errazik: "Basurdea da 
animalia bat jaberik ez duena, 
eta libre dabilena". Baina, no-
labait, baserritarrak "babestu" 
nahi lituzketela dio.

Oilogor elkarteko presidente 
Koldo Jauregik, berriz, dio ehiz-
tariek "ahalegin guztiak" egiten 
dituztela basurdeen aurka, Par-
ke Naturalagatik dituzten mugak 
gogoraraziz, eta eguraldiak ere 
ez duela lagundu dio. Boronda-
tez eta laguntzeko asmoz dihar-
dutela dakar gogora.

Garratze baserriko lurretan basurdeek eragindako kalteetako batzuk. RUBEN GARTZIA

Basurdeek eragindako 
kalteagatik kezkatuta
gogor ari dira jotzen zenbait auzotan, eta lur jabe batzuek erakundeetara jo dute 
kexu. gantzagako Ruben gartziak, adibidez, kalte-ordainak eta basurde populazioa 
kontrolatzeko neurriak eskatzen ditu; erraz ez dagoela diote udalak eta ehiztariek

BASURDEAK PARKE 
NATURALETIK 
SARTZEAK ZAILDU 
EGITEN DU UXALDIAK 
EGIN AHAL IZATEA

Herritar batek helarazitako argazkian, norbaitek mendi 
ingurunean botatakoak ageri dira. Tellamendi inguruko 
argazkia dela dio bidali duenak. "Lotsagarria!", gehitzen du.

GOIENA

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI? berriak@goiena.eus edo  688 69 00 07.

'Perretxiko' mota 
berria Tellamendin

Trikitixa Eguna 2020

Hasierako pausoak ematen hasi zenez geroztik, elkarlana izan 
da Aramaixoko Trikitixa Eskolaren funtzionamenduaren 
oinarri. Ikasle, guraso, irakasle zein herriko beste hainbat 
boluntario eta elkarteren inplikaziorik gabe, ezinezkoa litzateke 
urteetan zehar gauzatu diren ekintzak aurrera eramatea. 

Aurtengoan ere elkarlanean ekin dugu ikasturtea, urteroko 
zita diren Jubilatuen Eguna zein eskolako jaiaren antolaketan, 
eta era berean erantzungo diogu esku artean dugun erronkari, 
2020ko Debagoieneko Trikitixa Eguna antolatzeko lekukoa 
gurean baita.

Egun polita eta parada bikaina, trikitixak batzen gaituen 
bailarako bizilagunak ezagutzeko. Ilusioz eta gogotsu gaude 
desafioari aurre egiteko, baina oraingoan ere herriko talde zein 
norbanakoen elkarlana beharrezkoa izango dugu, elkarlana 
baita talde txikiek bultzatutako ekimenen ardatza. 

Bide batez, mila esker orain arteko Trikitixa Eskolako 
ekintza, proiektu zein erakustaldietan gurekin batera 
elkarlanean aritu zareten denoi!

NiRE uStEz

AINHOA ULLIBARRIARANA

Aurten ere gerturatzen ari da 
federatu txartelak egiteko edo 
berritzeko epea. "Zuen lizentzie-
tan aldaketaren bat egin nahi 
izanez gero edo lizentzia berria 
ateratzea nahi baduzue, jarri 
gurekin harremanetan abendu-
ko azken astea baino lehen", 
adierazi dute Orixol elkartetik. 
Euren Facebook orrian aurki 
daitezke ordaindu beharrekoak.

Mendiko federatu 
txartelak, abenduko 
azken aste aurretik

Azaroaren 21ean amaitu zen 
Bertxoko sariketa. Finalerdiak 
atzean utzita, lau bertsolari ari-
tu ziren finalean, Gasteizeko 
Hala Bedi tabernan. Tabernak 
itzelezko betekada hartu zuen. 
Bertsoaldi ederrak utzi zituzten 
Markel Yollerrek, Maddi Agirrek, 
Martin Abarrategik eta Aroa 
Arrizubietak. Azken hau nagu-
situ zen buruz burukoan.

Martin Abarrategi 
bigarren, Bertxoko 
sariketaren finalean
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Mirari Altube aREtXabaLEta
Ikasketa guztiak euskaraz egin 
zituen lehen taldea orain dela 
40 urte sartu zen Kurtzebarri 
eskolan. Lan handia egin zuten 
gurasoek eta irakasleek orduan, 
eta haiek izango dituzte gogoan 
abenduaren 4an. Eskolara gon-
bidatu dituzte gaur egungoa 
ezagut dezaten; gero, bazkaltze-
ra joango dira hainbat; eta ilun-
tzean pilotalekuan egingo duten 
Udazkenari agur jaialdian egin-
go diete aitortza.

Boluntario eskaera
1979. urte hartan umeak Almen 
ikastetxean matrikulatu zituzten 
gurasoek bilera baterako deia 

jaso zuten maiatz inguruan. Hez-
kuntza zinegotzi zen Karmelo 
Azkoitiarekin, Almeneko presi-
dente zen Felix Ormaetxearekin 
eta Colegio Kurtzebarriko gura-
so elkarteko kide Manolo Zubi-
llagarekin elkartu ziren. "Esan 
zuten ez zegoela tokirik guztien-
dako eta beste proposamen bat 
aurkeztu ziguten; gure artean 
25 laguneko talde bat sortu behar 

zela Colegio Kurtzebarrira joa-
teko", azaldu du Mari Karmen 
Gutierrezek, haietako guraso 
batek. Euskara Legea jarri zen 
abian urte hartan eta une egokia 
zela euskara sartzeko eskola 
nazionalean adierazi zieten. "Bo-
luntarioak eskatu zituzten eta 
une hartan bertan pare bat ager-
tu ginen", gaineratu du. 

Txaro Urrutia izan zen pausoa 
eman zuen beste gurasoetako 
bat: "Eskola nazionalean ez 
zegoen euskararik orduan, eta, 
horregatik, euskara bermatze 
aldera, euskara zekiten gurasoak 
gura zituzten; eta bestela, eus-
kararekiko nolabaiteko kon-
promisoa hartuko zutenak". 

Azkoitia zinegotziak argi utzi 
zien irakasle ona izango zutela 
umeek. "Ez zigun esan zein izan-
go zen, baina derrigorrezkoa 
zela proiektu hark aurrera egin 
zezan irakasle ona. Ekainerako 
esan ziguten Resu Abasolo izan-
go zela". 

Irakasle Eskolatik zuzenean 
Eskoriatzako Irakasle Eskolako 
lehen promozioa 1979an irten 
zen, eta haien artean zegoen Resu 
Abasolo. Irakasle Eskolara joan 
zitzaizkien Karmelo Azkoitia eta 
Jose Mari Idigoras zinegotziak 
Aretxabaletako eskola naziona-
lerako zituzten asmoen berri 
ematera: "Euskararekiko kon-
promisorik ez zuen eskola bat 
geratzeko arriskua zegoela esan 
ziguten", azaldu du Abasolok. 
Irakasle eskaera handia zegoen 
orduan, eta lehen promozioko 
haiek ez zuten lana topatzeko 
arazorik: "Nik, baina, Kurtzeba-
rrira etortzea erabaki nuen, zi-
negotzi haien berbak barruraino 
sartu zitzaizkidalako". 

Ez zuen inolako esperientzia-
rik Abasolok. "Alecopen, Fagorren 
eta Coprecin lanean jardunda 
nengoen eta ondoren Almenen 
A eredukoei euskaraz erakusten 
izan nintzen bi urtez. Inozentzia 
horretatik hartu nuen erabakia". 
Hala ere, oso lasai joan zela era-
bat ezezaguna zuen eskola har-
tara gaineratu du: "Hasiera-ha-
sieratik izan nuelako erakundeen 
eta gurasoen babesa".

Inondik inora elkar ezagutzen 
ez zuten gurasoek egin zuten 

bat, eta zelan, gainera, Urrutia-
ren esanetan: "Ezezagunak eta 
ezberdinak ginen guraso guztiok, 
baina elkartasunak lotu gintuen. 
Batetik, euskaldundu egin behar 
genuen eskola, erronka zaila eta 
luzea. Bestetik, eskola duina eta 
kalitatezkoa nahi genuen, eta 
horrek ekarri zuen gabeziak 
zeuden lekuan indarrak jartzea".

Euskalduntzeko bidea 
Colegio Kurtzebarrik "bere his-
toria" zuen eta han murgildu 
zen talde berria. "Gu ez ginen 
sartu eskolak deituta, alderantziz 
baizik. Baina ez zen izan inola-
ko liskarrik; gurasoak, esatera-
ko, hasieratik sartu ziren esko-
lako batzordean", dio Abasolok. 

Sasoi hartan, irakasle asko 
kanpokoak ziren, apopilo zeu-
denak herrian: "Horietako bi, 
Antonio eta Mari, oso aurrera-
koiak izan ziren eta lan handia 
egin zuten, ulertu zutelako es-
kolari buelta eman behar zi-
tzaiola. Horiek erretiratzen jakin 
zuten". Eta hala, poliki-poliki 
aldaketari bidea zabaldu zitzaion. 
"Euskalduntze proiektua aur-
keztu zen eta horrek lagundu 
zuen irakasle euskaldunak sar-
tzen joatea", dio Abasolok.

Colegio Kurtzebarri izatetik 
Kurtzebarri eskolarako pausoa 
hiru bidetan egin zen. Batetik, 
zegoen 1979an D ereduan hasi 
zen talde hura; bestetik, Haur 
Hezkuntzan B eredua abian jar-
tzea; eta hirugarrenik, A ereduan 
euskara asignatura moduan 
sartzea legeak lagunduta. "Hiru 

Kurtzebarri eskola:  
40 urte herriko umeak 
euskaraz hezten
Erakundeek eta gurasoek bat egin zuten 1979an Colegio kurtzebarri zen hartan 
euskaraz ikasiko zuen 25 umeko talde bat egokitzeko. Horretarako lan egin zuten 
gurasoei aitortza egingo diete abenduaren 4an, pilotalekuan egingo duten jaialdian

Kurtzebarri eskolan 1979an sartu ziren ikasleak. MARI KARMEN GUTIERREZ

Kurtzebarri eskolako neska-mutikoek abestia gertatu dute 
hasierako talde hartako gurasoei aitortza egiteko. 40 urte 
Kurtzebarrin euskaraz kantua ikasten jardun dute azken egunotan, 
eta abenduaren 4an Iturrigorri pilotalekuan eskainiko diete.

Gurasoei aitortza kantuan

Umeen abesbatza, eguaztenean egindako entseguan. KURTZEBARRI ESKOLA

ELKAR EZAGUTZEN EZ 
ZUTEN GURASOEK 
EGIN ZUTEN BAT 
PROIEKTU HURA 
BULTZATZEKO
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bat urtean lortu zen hori. Eta 
horren ondoren, beste mila 
proiektu etorri ziren, DBH lortzea, 
esaterako", azaldu du sasoi har-
tako lehen irakasleak. 

Bizipen asko 
Abasolok ondo gogoan du zela-
ko konpromisoa eta inplikazioa 
zuten orduko gurasoek: "Amak 
zein aitak egon ziren konpro-
metituak: batzuk eskola kon-
tseiluan, beste batzuk eskulanak 
irakasten edo ortuko kontuak 
erakusten".

Hamaika pasadizo eta bizipen 
dituzte gordeta barru-barruan: 
"Neguan hotz handia, eta bero-
gailua ez zebilen. Deitu eskola-
ko gurasoei, eta etxetik ekarri 
zituzten. Baina guztiak piztuta 
mantentzeko argindarrik ez ze-
goen eta instalazio berria egin 
zen aste bukaeran bertan, kan-
potik, kable berriak sartuta", 
dio Gutierrezek.

Urrutiak, ostera, eskulanak 
egitera joaten ziren amak ditu 
gogoan: "Bakoitzak zekiena apor-
tatzen zuen. Pentsa, ama batzuk 
sekula buztinarekin ibili barik 
zeuden, baina segituan jartzen 
zituzten umeak lanean". 

Irteerak egiten zituztenean ja-
sotzen zuen laguntzarekin ere 
akordatzen da Abasolo: "Kozina-
tzera etortzen ziren, eta asko, 
ume gazteagoak aldean hartuta", 
eta Gutierrezek eta Urrutiak gai-
neratu dute: "Irteera horiei bu-
kaera ematen genien guraso 
guztiek elkarrekin bazkalduta, 
eta hori oso polita zen, bizipen 
asko konpartitzen ziren orduan".

Bi amak eskolan irakasle ere 
izan ziren. 1979an bertan hasi 

zen Urrutia A ereduan euskaraz 
irakasten eta 1993an Gutierrez; 
orain dela hamar urte erretiratu 
ziren biak. 

Sasoi hartako bizipenak gogo-
ra ekartzeaz bat aurrera begira-
tu gura izan dute eta adi egoteko 
deia egin: "Kurtzebarri oso sus-
traituta egon arren egun, herria-
ren laguntza behar du. Edozein 
proiektu joan daiteke pikutara 
erakundeen eta herritarren kon-
promisoa ez badaude atzean".

Txaro Urrutia, Resu Abasolo eta Mari Karmen Gutierrez. MIRARI ALTUBE

Hainbat guraso mahaiaren bueltan bazkaltzen. M.K.G

Udazkenari aio, neguari 
kaixo, euskaraz ez bada... 
ixoo! jaialdia Iturrigorri 
pilotalekuan, abenduaren 
4an, 17:30ean. 

Egitaraua:
• Adarrarekin deia jaiari 

hasiera emateko.
• Abesbatzaren 

emanaldia, 40 urte 
Kurtzebarrin euskaraz.

• Lekaixo saioa.
• Kantua, Lau teilatu 

abestia EITB maratoirako.
• Dantza saioak, Aho bizi 

eta Kurtzebarri eskolako 
dantzak.

• Talo tailerra seigarren 
mailakoek amandreen 
laguntzarekin.

• Jatekoa: mahaien 
inguruan gaztainak, 
buzkantzak, sagardoa…

Oharra: Gazta porrako 
dirua haurren minbiziaren 
kontrako egitasmora 
bideratuko da.

Jaialdia

Irakasle Eskolako lehen 
promozioko irakaslea hilabete 
inguru da erretiratu dela.
Zergatik hautatu zenuen 
Kurtzebarri? 
Nire herriko ikastetxea zelako. 
Erreparo handia ematen 
zidaten gurasoek, eta 
arduratzen ninduen eskolan 
bertan topatuko nuenak. Baina, 
batetik, erakundeek halako 
apustua egiteak eta, bestetik, 
gurasoek erakutsitako 
konfiantza izugarriak bultzatu 
ninduten erabakia hartzera. 
Zelakoak izan ziren lehen 
urteak? 
Lana egin genuen sendo. 
Gurasoak guztiz inplikatuta 
ikusi nituen eta haien indarra 
zen sekulakoa! Guraso guztiak 
ziren ezberdinak, baina bat 
egiten zuten proiektuarekin. 
Ikaragarria izan zen! Orduko 
indarrak ekarri nau gaur arte, 
erretiratu naizen arte.

Beste garai batzuk ziren?
Garai gogorrak izan ziren; 
espazio aldetik, esaterako, beti 
ibili gara justu. Bazkaltzen, 
Taberna Berrin hasi ginen 
baserrietako umeekin. Jatetxeko 
ugazaba Ferminekin hitzarmena 
egin genuen horretarako. Era 
berean, gurasoen konpromisoa 
handia izan zen eta elkarrekin 
lan egiteak indar handia sortu 
zuen, geraezina. Sekreturik ez 
dago. Zenbat eta elkartuago lan 
egin, orduan eta emaitza 
hobeak; lehen eta orain.

M.A.

"Gurasoak oso inplikatuta zeuden 
eta haien indarra sekulakoa zen"
RESU ABASOLO LEHENENGO IRAKASLEA

Sinbolo baten bila

Aspaldixen Whatsappeko perfiletan senyerak eta wiphalak 
ikusten dittut. Beste kultura zapaldu batzui elkartasuna 
adierazteko modu politta da. 

Geure sinbolua zein ote dan hausnarrien hasi naz eta ez dakit 
zein aukerau: lauburua, ikurriña, maindiria…

Abenduan 3a dator eta "euskeria ei da euskaldun egitten 
gaittuna", baña nola marrazten da hizkuntza bat? 
Txantxangorri batekin? Animalixak sarrittan erabili izen die 
naziño baten baloriak adierazteko. Frantsesek oilar harro 
bat dauke, españolek zezen indartsu bat. Guk… guk ardi 
latxa.

Eta atxabaltarroi zerk errepresentetan gaittu? Haretx 
hostua sarrittan erabili izen dou, herrixen haretx askoik ez 
badaukou be… Zalantza barik, berba batzuk badaz geure-
geuriak dienak eta hor daukou Urkulu, eta Kurtzebarri, eta 
UDA…

Ez dakit, ba, esango nauke ez dala samurra sinbolo on bat 
aukeratzia.

NIRE USTEZ

MIKEL ARROIABE

Zinema
El silencio de la ciudad blanca 
filma izango dute helduek 
gaur (22:00), bihar eta etzi 
(19:30) eta astelehenean (16:00). 
Umeek, ostera, El rey león 
bihar eta etzi (17:00).

Erakusketa
Auzokok antolatuta, Atxabalta 
anitza erakusketa izango da 
abenduaren 4tik Arkupen.

OHARRAK

Algara ludotekak jostailuen era-
kusketa jarri du mojen komen-
tuan eta gaur, azaroak 29, izan-
go da azken eguna (17:00).

Horren helburua da jolasen 
eta jostailuen aukeraketan gu-
rasoei zein haurrei laguntzea, 
eta erakutsiko dituzte, besteak 
beste, trebetasun jolasak eta 
jostailuak, jolas kooperatiboak 
eta hizkuntza lantzekoak. Ga-
bonen atarian urtero antolatzen 
duen erakusketa da, eta orain-
goan, jostailu berriak erakutsi-
ko dituzte.

Beste urte batzuetan legez, 
jolas egiteko eta jostailuak fro-
gatzeko txokoa ere egongo da 
komentuan bertan, eta aholkuak 
emango dituzte orduan.

Jostailu erakusketa 
gaur komentuan, 
Algarak antolatuta

Goiena komunitatea 
Euskaraldia / ARETXABALETA

Euskararen Nazioarteko Egu-
nera begira Aretxabaletako 
Euskaraldiak herri mailako 
ekintza antolatu du. Auzoei pro-
tagonismoa emango zaie aur-
tengoan, hortaz, animatu eta 
batu zaitez zure auzoko blokean 
parte hartzera! Martitzenean, 
18:30ean abiatuko dira horiek 
Santa Kurtzeko plazatxotik eta 
Loramendi kaletik eta Herriko 
Plazan egingo dute bat ekitaldi 
nagusia hasteko, 19:00etan. Sor-
presa ugari izango ditugu. Egu-
raldi txarra eginez gero, ostera, 
18:30ean, pilotalekuan elkartuko 
gara. Jalgi hadi gehiago, gehia-
gorekin, gehiagotan!

Abenduaren 3an, 
auzoetatik plazara 
euskara ahoan
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Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatzako IV. Pintxo Lehia-
keta asteburu honetan izango 
da. Gaur hasi, eta domekan ja-
kingo da zein den edizio honetan 
aurkeztu diren bost tabernetako 
pintxorik gustukoena. Aurten, 
baina, ez dira pintxoak egiten 
izango domekan Fernando Es-
koriatza plazan. Izan ere, per-
tsonal aldetik ez dela bideraga-
rria argudiatu dute tabernek. 
Hala, aurtengo irabazleari saria 
tabernan bertan emango diote, 
15:00 aldera, sari-banaketa eki-
taldi barik.

Sei taberna ziren parte har-
tzekoak, baina, antolatzaileek 
adierazi dutenez, Mirentxu ta-
bernak ez du parte hartuko. 
Beraz, Naira, Toki Alai, Urres-
tilla, Akeita eta Compostela 
tabernak izango dira parte har-
tuko dutenak. Parte-hartzaile 
bakoitzak pintxo bakarra aur-
keztu dezake, eta ordutegi haue-
tan probatu ahal izango dituzte 
herritarrek egunotarako egin-
dako pintxo bereziak: 12:00etatik 
14:30era eta 18:30etik 21:00etara, 
hain zuzen –gaur, soilik arra-
tsaldean–.

Eneritz Zubiak, Eskoriatzako 
Udaleko Garapen Ekonomiko 
eta Turismo teknikariak, herri-
tarrak animatu gura izan ditu 
Pintxo Lehiaketan parte hartze-
ra: "Edizio honetan zenbait al-
daketa egin ditugu, eta ea one-
rako diren. Aurreko urteetan 
plazan egin izan dugun ekitaldiak 
xarma zuen, baina formatu be-
rri honek ere funtzionatuko 
duelakoan gaude. Hala, ea arra-
kasta izaten dugun, parte hartzea 
handia izaten den eta urtero-
urtero egiten jarraitzen dugun…".

Pintxo landu eta bereziak 
Akeita tabernak Bakailpop gure 
koloretan izeneko pintxoa egin-
go du, eta honako osagai hauek 
izango ditu: bakailaoa, oliba-
olioa, pikillo piperrak, arrautza, 
tipulina eta tramezzini ogia. 

Compostela tabernak, berriz, 
Udazkeneko zaporeak izeneko 
pintxoa egingo du. Osagaiak 
honako hauek izango ditu: txe-
rri-azpizuna, ahate-foie freskoa, 
onddoak, boilur zuria, Coca-
Cola, ardoa, gatz ezkatak, alba-
ka, ezkaia eta basafruituak. 
Naira tabernak Txipicake ize-
neko pintxoa egingo du, hostorea, 
txipiroiak, tipula, porrua, piper 
berdea eta aliolia erabilita. To-
ki-Alai tabernak, aldiz, Mendia 
eta ehiza izeneko pintxoa egin-
go du, honako osagai hauek 
erabilita: eperra, foiea, onddoak, 
koka-ogia eta tipula. Eta Urres-
tilla tabernak Booonba pintxoa 
egingo du, honako osagai haue-
kin: arroz-odolkia, etxeko toma-
te frijitua, Errioxako alegriak, 
irina, arrautzak eta ogi birrindua.

Eskoriatzako produktuak era-
bili beharko dituzte pintxo hauek 
egiteko. Herrian bertan erosi-

tako hiru produktu, gutxienez, 
erabiltzea derrigorrezkoa izan-
go da, eta, gainera, produktuen 
jatorria publiko egingo da. Pin-
txo bakoitzak 1,80 euroko prezioa 
izango du.

Pintxo onena aukeratzeko 
50 euroko bi sari zozketatuko 
dira bozketan parte hartzen du-
ten guztien artean. Sari bat, 
parte hartu duten tabernetan 
gastatzeko; eta bestea, Eskoria-
tzako edozein dendatan gasta-
tzeko izango dena. Zozketa ho-
netan parte hartzeko ez da de-
rrigorrezkoa izango pintxo 
guztiak probatzea. Hala ere, 
pintxo onenaren lehiaketarako 
botoa puntuagarria izateko, be-
rriz, pintxo guztiak dastatu 
beharko dira.

Aurten, bi sari nagusi
Tabernentzako bi sari izango 
dira aurten: alde batetik, epai-
mahaiaren saria, 200 euro eta 
trofeoa; eta, bestetik, herritarren 
saria, 100 euro.

Botoak emateko, tabernetan 
triptikoak izango dira, pintxo 
bakoitzaren izen eta osagaiekin, 
eta abenduaren 1ean 14:30ean 
amaituko da bozkatzeko aukera.

Iaz, Fernando Eskoriatza plazan pintxoak prestatzen izan ziren. IMANOL BELOKI

Pintxo onena aukeratzeko 
lehiaketa asteburuan
Eskoriatzako iV. Pintxo Lehiaketa gaur, egubakoitza, hasiko da, eta, domekara arte, 
herriko bost tabernatako pintxoak probatzeko aukera izango da. Naira, toki-alai, 
urrestilla, akeita eta Compostela tabernak dira lehiaketan parte hartuko dutenak

AURTENGO 
LEHIAKETAN EZ 
DITUZTE PINTXOAK 
EGINGO FERNANDO 
ESKORIATZA PLAZAN

Iturriari espraia 
bota diote

Txakurrek ura edateko 
prestatuta dagoen San Pedro 
auzoko goiko parkeko iturria 
espraiarekin margotuta 
agertu da aste honetan. 
Herritar batek GOIENAri 
jakinarazi dionez, margoa 
fresko zegoen astelehenean; 
horrenbestez, pintaketa egin 
berri zegoela adierazi du.

USUNE BENGOA

goRa Eta bEHERa

EZER TXALOTU EDO SALATU NAHI?
berriak@goiena.eus
edo  688 69 00 07.

Eskoriatza Lagunkoia Taldeak, 
Udalaren eta Maitia Fundazioa-
ren elkarlanean, bakardadearen 
aurkako Gabonetarako kanpai-
na jarriko du abian, Nire lagun 
bakardadearentzat postalak 
izenpean.

Egitasmoarekin bat egin nahi 
duten herritarrei zabalduta, lau 
postontzi irekiko dituzte herri-
ko zenbait lekutan: Laguntza 

Zentroan, Erretiratuen Elkartean, 
udaletxean eta kultura etxean. 
Bertan postalak jarriko dituzte, 
eta Gabonetan bakardadea su-
fritzen dutenei zuzendutako mezu 
zuzenak edo gai honen gaineko 
hausnarketak idatzi ahal izango 
dira.

Kanpainak abenduaren 8tik 
urtarrilaren 6ra bitartean iraun-
go du, eta datorren urtearen 
hasieran gai hau ardatz hartuta 
tailer bat prestatuko dutela ja-
kinarazi dute Eskoriatza Lagun-
koia Taldekoek.

Bakardadeari aurre 
egiteko kanpaina 
martxan jarriko dute

Proiekzioa, atzeratuta
Gaurko energia trantsizioak, 
piztu aldaketa! 
dokumentalaren proiekzioa 
eta solasaldia atzeratu egin 
dute –urtarrilean izango da–.

Izotz-pista frontoian
Bihar, zapatua irekiko dute 
izotz-pista Joseba Iñurrategi 
pilotalekuan eta abenduaren 
15era bitartean egongo da 
irekita.

Gabonetako argiak
Abenduaren 5ean, Gabonetako 
argien piztuera ekitaldia 
izango da, 19:00 bueltan. 
Horren aurretik, baina, 
16:45ean hasita, zenbait 
ekintza izango dira plazan.

oHaRRak

Abenduaren 3an, 4an eta 5ean, 
euskarazko jostailuen erakus-
keta izango da kultura etxeko 
hitzaldien gelan. Hiru egun ho-
rietan, 17:00etatik 19:30era bi-
tartean izango da zabalik, eta 
bertaratzen direnek aukera 
izango dute euskarazko jostailuak 
ezagutu eta probatzeko.

2 urte dituzten haurretatik 
hasi eta adin guztietara arte 
zuzendutako mahai jolas eta 
jostailuak bildu dituzte bertan, 
batez ere, baina izango dira bes-
telako hizkuntzetan jolastu dai-
tezkeenak eta kooperatiboak 
direnak, herritarrek ikusi eta 
probatzeko. Zalantzak argitzeko, 
Tortolis ludotekako begiraleak 
izango dira.

Euskarazko jostailuen 
erakusketa datorren 
astean izango da
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AINHOA BARANDIARAN

Madrilen asteburu-pasa
Asteburu-pasa izan dira Madrilen Gatzagako Sorginak Emakume Taldeko 
bederatzi kide. Bertan, El médico musikala ikusi, gidari batek lagunduta 
hiriburua ezagutu… egin zituzten. Indarkeria Matxistaren Kontrako 
Nazioarteko Egunaren bueltan antolatu duten ekintzetako bat izanda, 
hurrengoa abenduan izango dute: autodefentsa tailerra.

Kaxa elektrikoa erreta. JUANITO BENGOA

Tximista batek zenbait kalte 
eragin ditu Gaztainuzketan
Pagoederren dagoen antenatik gertu tximista batek lur 
azpitik doan kablea jo ostean gertatu dira kalteak

Imanol Beloki LEiNtz gatzaga
Duela bi aste izandako trumoien 
ostean, zenbait kalte eragin ditu 
tximista batek Gaztainuzketako 
mendi-etxeetan. Gatzagako an-
tena Pagoederren dago, eta txi-
mistak 100 metro beherago jo 
zuen. Bi zuhaitzi jo ostean, lur 
azpitik doan argindar kableari 
jota. Hala, kalteak baloratzen 
ari dira egunotan.

"Tximistak lurrean jota goran-
tza eta beherantz eragin ditu 
kalteak. Izan ere, kaxa-elektrikoa 
hondatuta dago, erreta, eta, ho-
rrez gain, Gaztainuzketako men-
di-etxeetan gertatu dira kalte 

handienak. Zenbait etxetan ere 
argia joan zitzaigun, beste barik. 
Termoa eta kableatu guztia kon-
pondu dugu dagoeneko, eta on-
tzi-garbigailua eta aire girotua 
geratzen dira konpontzeko…", 
adierazi du Juanito Bengoak, 
Gatzagako jarduneko alkateak.

Seguruaren kargu 
"Elkoroko elektrikariak izan 
ziren kalteak aztertzen, eta, zen-
bait kalte konpondu ditugun 
arren, dena baloratzen ari gara, 
eta, egunotan, Udalak duen se-
guruari pasako diogu partea", 
adierazi du Bengoak.

Imanol Beloki ESkoRiatza
Eskoriatzako Makila eskuen eta 
ibili basuen taldeak hiru urte 
daramatza hilero-hilero mendi 
irteerak antolatzen. Hiru lagunen 
mendizaletasunetik sortutako 
egitasmoa errotu egin da, eta, 
erantzun ona izanda, herritar 
taldetxoa batu eta Eskoriatzako 
zein bailarako mendi, txoko eta 
bide berriak ezagutzeko apro-
betxatzen dute.

Aisialdira begira sortutako 
egitasmoa talde irekia da, eta 
maila askotariko irteerak egiten 
dituzte. Irteera egiten duten goiz 
horretan nora joan erabakita 
aurrez duten arren, moldatu 
egiten dute, zer-nolako jendea 
eta gogoa dagoen kontuan har-
tuta. Hala, gogorragoa izan dai-
teke edo ez.

Lekuez gain, ohiturak ezagutuz 
Egiten dituzten irteerak ez dira 
soilik ibilbide bat egitea. Parte 
hartzaileekin konpartitzea, le-
kuekin batera, alde kulturala 
eta ohiturak ezagutzea ere ba-
dela egitasmoaren helburuetako 
bat adierazi du Lore Diaz de 
Gereñu egitasmoko kideetako 
batek: "Intxortako Jon Etxeza-
rragarekin pare bat irteera egin 
ditugu, Albertiara eta Jarindo-
ra, eta historia ezagutzeko au-
kera eman digu horrek".

Makilaren sinbologia 
Egitasmoaren izena bitxia bada 
ere, horren atzean badago isto-
rio bat. "Intxaur-makila handi 
bat eramaten dugu irteera guz-
tietara, eta testigu moduan pa-
satzen diogu hurrengo irteera 

antolatzeko interesa duenari. 
Horrekin batera, koaderno bat 
ere eramaten dugu hausnarke-
tak idazteko, ibilbideak marraz-
teko, edo pasarteren bat edo 
beste idatzita geratu dadin, 
eguneroko gisa".

Irteeren berri izateko 
Haurrak eta helduak asko doa-
zen arren, gazteak animatzea 
ere gustatuko litzaieke taldeko 
kideei. Hori horrela, interesa 
dutenek Eskoriatzako Udalaren  
agendan eta GOIENAren agen-
detan izango dute irteeren berri.

Mairulegorretara egindako irteeran batutakoak. 'MAKILA ESKUEN ETA IBILI BASUEN' TALDEA

Mendiaz gain, balio 
askotariko irteerak
'Makila eskuan eta ibili basuan' egitasmoak hiru urte bete ditu. Hilean behin mendi 
irteera bat antolatzen dute; orain arte izan duten erantzun ona oinarri, egitasmoarekin 
jarraitu gura dute antolatzaileek, eskoriatzarren artean ezagutzera eramateko

MENDI IBILALDIAK 
EGITEAZ BATERA, 
SOZIALIZATZEKO ETA 
IKASTEKO HELBURUA 
DU EGITASMOAK

ELI SANCHEZ
PaRtE-HaRtzaiLEa

"Nire inguruko jendearekin 
sozializatzeko asmoz hasi 
nintzen irteeretara joaten. Baita 
euskararengatik, eta gure 
inguruak ezagutzeko".

JONE ETXANIZ
PaRtE-HaRtzaiLEa

"Tipi-tapa igotzen gara hilean 
behin mendira eskoriatzarrok. 
Berdin da ze eguraldi egiten 
duen, ez gara etxean aspertuta 
gelditzen".

LORE DIAZ DE GEREÑU 
PaRtE-HaRtzaiLEa

"Makila eskuen eta ibili basuen 
egitasmoan gure inguruak 
ezagutzen eta errespetatzen 
ikasten dugu naturarekin bat 
eginez".
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Euskararen Egunaren harira, 
abenduaren 3an, Xabier Amu-
riza bertsolari eta idazleak ba-
karrizketa saioa eskainiko du.  
Neska bat leku inposiblean ize-
neko saioa izango da eta Olara-
nen eskainiko du arratsaldeko 
sei eta erdietan. Herritar guztiei 
gonbidapena egin gura diete 
Udal Liburutegiak eta Euskara 
batzordeak.

Xabier Amurizak 
bakarrizketa saioa 
eskainiko du

Mandalak egitea modan dago. 
Hala, herriko gaztetxoek Xinko-
nak abian jarri duen lehiaketan 
parte hartu dezakete. Mandalak 
egiteko platera bertan jaso behar 
dute, eta gura duten moduan 
margotu. Egindako lanak aben-
dua baino lehen eraman behar-
ko dira Xinkonara. Bertan zin-
tzilikatuko dituzte eta sariak 
banatuko dituzte. 

Mandalak egiteko 
lehiaketa abian da, 
gaztetxoendako

Antzuola eta Soraluze arteko 
irteera antolatu du Arrola taldeak 
hilaren 30erako. Ibilbidean dau-
den monumentu megalitikoak 
ere izango dituzte ikusgai eta 
aztergai. 08:30ean abiatuko dira, 
Olarandik.

"Antzuola, Gorla, Elosumendi, 
Hirukurutzeta, Karakate eta 
Soraluze; ibilbide horri lotuta 
dauden monumentu megaliti-

koekin gozatzeko aukera izango 
dugu. Bertan ikusiko ditugu 
trikuharriak, iruinarriak, hil-
kutxak, tumuluak... Eta baita 
ere garai hartan antzinako eus-
kaldunak nola bizi ziren. An-
tzuolaren jatorriarekin bat egi-
teko aukera izango dugu. Ibil-
bide lasaia da, entretenigarria 
bezain ikusgarria. Soraluzetik 
Bergarara joateko autobus zer-
bitzu publikoa erabiliko dugu 
eta Bergaratik Antzuolara, berriz, 
bidegorria", argitu dute Arrola-
ko antolatzaileek.

Antzuolako arbasoen 
historia gertutik 
ezagutzeko aukera

Biboteen 
mugimendua
Movember taldeak antolatutako 
hitzaldian, prostatako eta 
barrabiletako minbiziaz jardun du 
Juan Pablo Sanzek, Donostiako 
Ospitaleko Urologia Zerbitzuko 
zuzendariak. Bihar, Zurrategin, 
13:00etan bibotea moztu eta 
poteoa egingo dute. Helburua da 
gaitzaren gaineko kontzientzia 
zabaltzea eta bizitza 
osasuntsuagoa aldarrikatzea.

MAIDER ARREGI

Bisita gidatua 
egingo dute
Antzuolako ezkutuko altxorrak 
ezagutzeko eta ikusteko aukera 
izango da zapatuan, abenduaren 
7an. Bisita gidatuan parte 
hartzeko, baina, izena eman behar 
da aldez aurretik 943 796 463 
telefonoan edo turismoa@
debagoiena.eus helbidera mezua 
bidalita. 12:00etan Antiguako 
ermitan hasi eta Errukizko amaren 
parrokian amaituko da bisita.

MAIDER ARREGI

Maider Arregi aNtzuoLa
Errekalde auzoan, erreka albo-
ko horma baten egoera txarra-
gatik auzoko errepide zati bat 
itxi egin du Antzuolako Udalak. 
"Erortzeko arriskua dela-eta itxi 
egin dugu. Bertatik autoak iga-
rotzen dira eta horien pisuaga-
tik erori egin daiteke. Bertako 
espaloia airean geratu da. Izan 
ere, alboan erreka dator eta 
uraren higadurak eraginda hor-
ma zatia gastatu egin du urak. 
Azken asteetako euriek ibaiaren 
ekarria hazi egin dute eta bali-
teke horrek ere eragina izatea", 
azaldu du Antzuolako alkate 
Beñardo Kortabarriak.

Hala, arazoari irtenbidea eman 
guran, ezohiko osoko bilkura 
deitu zuen aurreko asterako 
Udal Gobernuak; eta udalbatzak 
aho batez adostu zuen geraki-
netik dirua atera eta konponke-
ta lanekin lehenbailehen hastea. 
"45.000 euroko diru kopurua 
aterako dugu gerakinetik eta 
kopuru horrek ahalbidetzen du 
lanak inolako deialdi librerik 
egin gabe egin ahal izatea. Hel-
burua da obra azkar egitea, eta, 
deialdia eginez gero, luze joko 
luke", argitu du Kortabarriak. 

Dena ondo bidean, eta lanak 
berehala hasita, Gabonen ata-
rirako errepide zatia konpontzea 
espero du Udalak.

Dirulaguntzak eta adierazpena
Asteon egin du udalbatzak aza-
roko ohiko osoko bilkura. Aho 
batez onartu dituzte hainbat 
dirulaguntza. Kultura taldeei 
7.500 euroko laguntza bideratu-
ko zaie. Hala, txistulari taldeak 

eta Mairuaren Alardea kultura 
elkarteak, bakoitzak, 2.050 euro 
jasoko ditu. Oinarinek, berriz, 
3.400 euro. Bestalde, Pausokari 
1.400 euro banatuko zaizkio.

A25aren harira, adierazpen 
instituzionala ere aho batez 
onartu zuen udalbatzak. Alder-
di sozialistak EH Bilduren tes-
tuari eginiko ekarpenarekin 
onartu zuten. Izan ere, Gipuzkoa 
eta Berdinbidean ekimena lotzen 
dituen ekarpena egin zuen zi-
negotzi sozialistak. Alkateak 
adierazpena "jantzi eta osatu 
egiten duela" argudiatu zuen.

Errekalde auzo barruko errepide zatia itxita dago. MAIDER ARREGI

Errekalde auzo barruko 
errepide zatia itxita dago
Errekalde auzoko erreka ertzeko errepideko espaloi zatia erortzeko arriskua 
dagoela-eta udalak bidea ixteko erabakia hartu du. Ezohiko osoko bilkuran, 
gerakinetik 45.000 euroko diru-partida lanak egiteko bideratzea onartu dute

UDAL GOBERNUAK 
ERREKALDEKO 
ESPALOI ZATIA 
GABONEN ATARIRAKO 
KONPONDU GURA DU

Udal Gobernuak 2020ko 
aurrekontu proposamena 
aurkeztu die osoko bilkuraren 
ostean EAJko eta alderdi 
sozialistako zinegotziei. Beñardo 
Kortabarriak azaldu du ardatz 
nagusiak ez direla aldatu eta 
ildo berean jarraituko dutela 
lanean. "Lehen sektorea, 
euskara eta kultura bultzatzen 
jarraituko dugu eta 
aberastasunaren gaineko 

lanketa ere egingo dugu". 
Azpimarratzeko proiektuen 
artean, Plan Orokorra eta Olaran 
etxeko obra daude. Inbertsio 
horiek, nolabait, 2020a eta 
2021a lotzen dituzte. Horrez 
gain, Eztalako aldagelen obra 
potoloa ere jasoa dago 
aurrekontuan. Baina diruz 
horren handiak ez diren 
inbertsio bi azpimarratu ditu 
alkateak: "Adreilutik eta 

asfaltotik urrunduta, garrantzia 
eman diogu beste inbertsio 
batzuei ere. Bi parte hartze 
prozesu egingo ditugu: batetik, 
herriko jolasguneen egoera zein 
den eta nolakoak izan behar 
duten aztertzeko da. 
Gurasoekin, haurrekin, 
eskolarekin...batuko gara. 
Bestetik, Errekalde, Beheko eta 
Antigua auzoetan zer egin 
daitekeen horiek biziberritzeko 
adosten saiatuko gara bertako 
auzotarrekin".

2020ko aurrekontu proposamena
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EUSKARAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA

Bigarren ariketarako gertu
2020an egingo da bigarren Euskaraldia, baina dagoeneko aurkeztu da eta herrietako batzordeak osatzen hasi dira
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Amaia Aranegi aRRaSatE
Aurreko urtean, euskararen 
aktibazioaren alde inoiz egin 
den ekimena ospatu zen Euskal 
Herrian. Azaroaren 23tik aben-
duaren 4ra arte, 225.000 lagunek 
ariketa sozial eta eraldatzaile 
batean parte hartzeko izena eman 
zuten eta hamaika  egunez hiz-
kuntza ohiturak aldatzeko erron-
kari heldu zioten. 

Lehen edizioak emaitza onak 
eman zituen; hala adierazi zuen 
Bingen Zupiriak, Eusko Jaur-
laritzako Kultura eta Hizkuntza 
Politikako sailburuak, irailean 
Soziolinguistika Klusterrak 
egindako ikerketaren emaitzak 
aurkezterakoan: "Hasieratik 

esan genuen Euskaraldia ez zela 
joko bat, ez zela jai edo festa bat 
eta ez zela komunikazio kanpai-
na bat, hori baino gehiago zela. 
Hizkuntza ohituretan eragin 
nahi zuen ekimen berritzaile 
bat zen. Helburua eragitea izan 
zen eta horrela izaten jarraitu-
ko du hurrengo edizioan". Era-
gin hori handitzeko asmoz, urrats 
berriak egingo dituzte edizio 
honetan.

Azaroaren 20tik abenduaren 4ra
Aurreko eguaztenean, azaroaren 
20an, aurkeztu zuten Euskaral-
diaren bigarren edizioa. 2020an 
ospatuko den Euskaraldiak egun 
gehiago izango ditu: hamabost 

egun izango ditu ariketa sozia-
lak. 2020ko azaroaren 20tik aben-
duaren 4ra arte, Euskal Herrian 
berriz ere hizkuntza ohiturak 
aldatzeko ekimena ospatuko da. 

Aurreko edizioan norbanakoe-
tan fokua jarri bazuten ere, 
oraingoan banakako harrema-
netatik haratago joan, eta tal-
dekako ariketak ere egingo dira. 
2020ko udazkenean, entitateek 
aukera izango dute Euskaraldian 
parte hartzeko: lantokietan, en-
presetan, administrazio publi-
koan, herrietako batzordeetan, 
kultur zein kirol taldeetan... 
eremu horietan ere ahobizi eta 
belarriprest-ek hizkuntza ohitu-
rak barneratzeko aukera izango 

Euskaraldia: bigarren 
aldia berrikuntzekin dator 
2020ko azaroaren 20an hasiko da Euskaraldiaren bigarren edizioa, Gehiago, 
gehiagorekin eta gehiagotan lelopean. aurrekoaren ildotik, 'ahobizi' eta 'belarriprest' 
herritarren ariketaz gain, entitateen parte-hartzea bultzatuko da hamabost egunez    

Bigarren edizioan garrantzi berezia hartuko duen kontzeptu berri 
bat sortu da: ariguneak. Euskaraz lasai –trabarik gabe– aritzeko 
gune, espazio eta taldeei egiten diete erreferentzia. Gune horiek 
euskara erabili nahi dutenak lasai aritu ahal izatea bermatu eta 
laguntzen dute, taldeko kideek euskara ulertu egiten dutelako.

Berrikuntza honekin aurrerapauso indartsuago eta sakonagoa 
emango dela dio Euskaltzaleen Topaguneko lehendakari Kike 
Amonarrizek: "Entitateetara goaz. Entitate esaten dugunean, 
edozein talde egituratu da. Izan liteke enpresa handi bat, txaranga 
bat, ikastetxe bat edo yoga talde bat. Entitate horietan pertsonak 
daude, eta orduan, bilatzen dena da euskaraz aritzen diren 
ariguneak identifikatzea".

Elementu berria: ariguneak

Euskaraldiaren bigarren edizioaren aurkezpena. EUSKARALDIA
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dute. Horretarako, entitateetan 
pentsatuta, arigune kontzeptua 
sortu dute. Hala ere, bi mota be-
reizi dituzte: alde batetik, barne 
ariguneak daude, leku eta talde 
itxietakoak. Hauek osatzeko bi 
baldintza bete behar dira: denek 
euskara ulertzea eta taldeko ki-
deen%80 gutxienez ados egotea. 

Barne arigune bat enpresa 
bateko departamentu bat izan 
daiteke. Bestetik, kanpo arigu-
neak izango dira. Herritarrekin 
harreman espazioetan dauden 
entitateei eragiten diete eta he-
rritarrak euskaraz artatuak 
izango direla bermatzen dute 
leku hauek. Inplikazioa, beraz, 
handiagoa izango dela adieraz-
ten du Kike Amonarrizek: "Guk 
ahal dugun guztietara heltzeko 
borondatea dugu. Baina horrek 
ere eskatzen du gizarte eragileen 
eta erakundeen arteko funtzioak 

ondo zehaztea, era guztietako 
entitateez hitz egiten ari gare-
lako. Horrek esan nahi du pau-
so bat aurrera indartsuago eta 
sakonago emango dugula. Eta 
hori lortzen badugu aurrekoan 
lortu genuenaren antzeko ta-
mainan, nik uste dut bide oso 
indartsua zabaltzen dela euskal-
gintzarentzat. Eta horrek ener-
gia kolektibo ikaragarri handia 
sor dezake".

'Ahobizi' eta 'belarriprest'
Edizio berrian, herritarrek Eus-
karaldiaren protagonistak izaten 
jarraituko dute. Ahobizi eta be-
larriprest rolak eta hiztunen 
arteko harremana izango dira 
ariketaren erdigune berriro ere. 
Baina dinamika zabaldu eta sa-
kontzea du helburu oraingoan; 
hau da, ekimenera ahobizi eta 
belarriprest gehiago bildu eta 
rolak ongi lantzea. 

Horretarako, belarriprest eta 
ahobizi-ak prestatzen jarraitu 
eta figura hauek zer diren azal-
duko dute. Identifikazioari da-
gokionez, aurreko urteko espe-
rientzia positiboa kontuan har-
tuta, aurten ere txapak erabiliko 
dira bakoitzaren rola zein den 

jakiteko, aspektu honetan ez da 
aldaketarik izango. 

Antolaketa ereduari dagokio-
nez, herriz herri sortutako ba-
tzordeek –aurreko edizioan 405 
udalerritan izan ziren batzor-
deak– Euskaraldia bultzatzeko 
oso garrantzitsuak izaten jarrai-
tuko dute. Horregatik, bigarren 
edizioko antolaketan oinarrian 
egongo dira berriro ere batzor-
deak. "Lehen Euskaraldiak za-
baldu zuen komunitate zentzua 
hurrengoan sendotu egin nahi 
dugu, eta herriz herri sortutako 
indar hori egonkortzen saiatuko 

gara", adierazi zuen Kike Amo-
narrizek Euskaraldiaren bigarren 
edizioaren aurkezpenean. Irai-
lean irekin zen herrietako ba-
tzordeetan izena emateko epea 
eta Debagoienean jada ari dira 
lanean.

Arnasa Gara ekimena
Bestalde, Arnasguneak euskara-
ri hauspoa ematen lelopean, 
Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako 
eta Bizkaiko aldundiek eta Uda-
lerri Euskaldunen Mankomuni-
tateak (Uema) Arnasa Gara 
ekimena abiatu dute.

Helburua da euskararen ar-
nasguneetako biztanleen ahal-
duntzea, aitortza eta kontzien-
tziazioa indartzea. Arnasguneak 
euskaldun portzentaje handia 
duten herriak dira, euskaraz bizi 
direnak. 

Belaunaldiz belaunaldi hizkun-
tza jaso dute eta hurrengoei 
transmititzen diete era natura-
lean, eta horregatik dira garran-
tzitsuak euskara indarberritzeko 
prozesuetan. Orotara, 22 udale-
rritan zabalduko dute ekimena; 
Debagoienean, hain zuzen, bitan.Euskaraldiaren lehen herri batzarra, Arrasaten. GOIENA

2020. URTEKO 
EUSKARALDIA: 
GEHIAGO, 
GEHIAGOREKIN ETA 
GEHIAGOTAN

Euskararen Egunaren 
egitarauaren baitan, 
Aramaion gaur, 18:00etan, 
kultur etxean, egingo dute 
Arnasguneek euskararen 
biziberritzean duten 
garrantzia azpimarratzeko 
ekimenaren aurkezpena. 
Leintz Gatzagan atzo izan 
zen aurkezpena. 

Arnasguneak 
Debagoienean
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Imanol Beloki DEbagoiENa
Mintzalagun, berbalagun, min-
tzakide, solaskide… Debagoiene-
ko herrien eta euskalkien ara-
bera izen ezberdinak hartzen 
dituzte mintzapraktika progra-
metan parte hartzen duten ki-
deek. Hala, euskaraz hitz egite-
ko ohitura duten lagunak ohi-
turarik ez dutenekin elkartzen 
dituzten egitasmoak bizirik 

dirau bailarako herrietan. Tokian 
tokiko jarraipena izan duen 
egitasmoa da mintzapraktika, 
eta ekimen aberatsa bihurtu da, 
euskaraz bizitzeko aukera ema-
ten duena.

Aisialdiko jarduera hau, ha-
siera batean, bospasei laguneko 
taldeetan kafetegi batean, parke 
batean, edonon, ordubetez ohiko 
gaiez euskaraz hitz egitetik hasi 

bazen ere, haratago joan da. Izan 
ere, euskal hiztunak ugaritzen 
joan dira, harreman berriak 
sortu, euskaraz aritzeko gune 
berriak irabazi, eta herriak eus-
kaldundu. Hala, euskaraz hitz 
egiteko aukerak hazi egin dira. 
Hain zuzen, horren erreferente 
da Debagoienean 200dik gora 
lagun direla mintzalagun tal-
deetako kide.

Hitz egitea baino gehiago 
"Ekimen arrakastatsua eta es-
perientzia izugarria dela adie-
razten dute partaideek, eta Eus-
kararen Nazioarteko Egunaren 
bueltan nabarmendu beharreko 
egitasmoa da, duda barik", adie-
razi du Eskoriatzako Berbala-
gunak egitasmoko Iratxe Arre-
se koordinatzaileak. Izan ere, 
euskara praktikatzeko baliabide 
garrantzitsua den arren, elkar 
ezagutzeko bestelako modu bat 
bilatu dute mintzapraktika tal-
deetako kideek. "Azken urteotan, 
talde berriak ere sortu dira zen-
bait herritan; ahobizi eta bela-
rriprest taldea eta Gurasolagunak 
taldea bezalakoak Eskoriatzaren 
kasuan".

Auzoko, egitasmo aberatsa
Euskara, aniztasuna eta herri-
tarrak, hiru gako horiek barne 
biltzen dituen egitasmoa bada 

mintzapraktika, Auzoko egitas-
moak ere bide bera jarraitzen 
du, eta elkarrena ezagutuz, ja-
torri ezberdinetako herritarren 
artean, komunikazio hizkuntza 
euskara izatea erronka izan 
arren, kulturak eta ohiturek 
indar handia hartzen dute talde 
hauetan. Asteroko lanketez gain, 
herrira zabaltzen dituzten ekin-
tzak arrakastatsuak izaten dira. 
Askotan, munduko zenbait ja-
nari ezberdin probatzeko eta 
horiek egiten ikasteko aukera 
izaten da. Hala, auzotarrak eta 
auzokideak batzeko bide emanez; 
betiere, euskara ardatz.

Debagoieneko mintzalagun taldea osatzen duten kideak aurtengo ikasturteko kanpainaren aurkezpenean. IMANOL BELOKI

Euskara zabaltzen 
jarraitzeko gertu
Euskaltzaleen topaguneak euskararen erabileraren sustapena du ardatz, eta, 
mintzalagunek herriz herri egiten duten lanari esker, euskal hiztunak ugaritzen joan 
dira; harreman berriak sortu, eta bailarako herriak euskalduntzeko lanean dihardute

EUSKARAZ BIZITZEKO 
AUKERA EMATETIK 
HARATAGO DOA 
MINTZALAGUNETAN 
EGITEN DENA

Ekainean, Auzoko egitasmoaren VI. jaia egin zuten Aretxabaletan. IMANOL SORIANO



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Jone Olabarria aRRaSatE
Gero eta gehiago dira euskaraz 
lan egin nahi duten enpresa eta 
profesionalak, eta lan horretan 
zeresan handia dute Bai Euska-
rari Elkarteak eta Emun ahol-
kularitza zerbitzuak. Biek ala 
biek "lan munduaren euskal-
duntzean eragiteko" lana dute.

Proiektu ugari garatu dituzte 
lan horretan; Enpresarean proiek-
tua edota Euskaragileak enpre-
sa batzordea, esaterako. Azken 
hauek, euskaragile direnek, Bai 
Euskarari Elkartearen eskutik 
enpresa munduan euskara sus-
tatu eta eredu izan nahi dute. 
Egun bailarako hainbat enpresak 
osatzen dute batzorde hori ere: 
Danobatgroup, Elay, Fagor, Goiz-
per Group, Mondragon Korpo-
razioa eta Mondragon Uniber-
tsitatea.

Euskaragile horietako batzue-
kin lan egiten du Emun ahol-
kularitza zerbitzuak, baita ad-
ministrazioarekin ere. Lan 
mundua euskalduntzeko koope-
ratiba moduan sortu zen eta 
bereziki euskara planekin lan 
egiten dute; hau da, langileak 
euskaraz lan egiteko prestatu 
eta motibatzea helburu duten 

prozesu planifikatuak, erakun-
dean euskararen erabilera in-
dartu eta normalizatzeko asmoz, 
ahoz zein idatziz, barne eta 
kanpo harremanetan. 

Zailtasunei aurre eginez
Aitortu dutenez, azken urteetan 
"lan izugarria" egin dute enpre-
sa batzuek euskarari dagokionez, 
baina "beste alde batera begira" 
jardun dute askok. Diotenez, 
inguru hurbilean, enpresa gehie-
nek badute euskara plana, bai-
na Euskal Herriari erreparatu-
ta enpresen %1 baino ez da 
euskara plana daukana.

Azken urteetan" asko" egin 
bada ere, "lan handia" dago 
oraindik ere egiteko, Bai Eus-
karari-ren ustez, baita "espazio 
ugari irabazteko. Datuek era-
kusten dute ahoz zein idatziz 
euskaraz jarduteko zailtasunak 
daudela, eremu eta maila guz-

Fagor Arrasateko langile bi fabrikan. FAGOR ARRASATE

Lan arloko harremanak 
euskalduntzea helburu
"aurrerapausoak" eman diren arren, euskaraz jarduteko "zailtasunak" daude eremu 
askotan; are gehiago, arlo profesionalean. Lan mundu euskalduna eraikitze aldera, 
belaunaldi berriak, administrazioa eta herritarren eragite gaitasuna dira "gakoa"

"INGURUKO ENPRESA 
GEHIENEK EUSKARA 
PLANA DUTE, BAINA 
EUSKAL HERRIAN 
%1EK SOILIK" 
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tietan, mota guztietako zerbitzu 
eta jardueretan, baita lan espa-
rruan eta kontsumo harrema-
netan ere".

Enpresa "iraunkorrak"
Euskarari balioa ematen enpre-
saren profilaz galdetuta, Emu-
netik konpromisoa jarri dute 
oinarrian: "Orokorrean, tokiko 
gizartearen eta pertsonen gara-
penari garrantzia ematen dioten 
enpresak dira. Normalean, eus-
kara plana daukan enpresak 
badauka ingurugiroarekiko 
konpromiso bat ere, edo genero 
berdintasun gaietan ibilbide bat, 
bertako pertsonen garapenare-
kiko inplikazio berezi bat. En-
presa iraunkorrak deitzen diegu, 
aurrera begira dauden enpresa 
motak dira".

Aldaketa garaia 
Denak bat etorri dira, "gero eta 
enpresa gehiago" ari dira eus-
kara euren eguneroko kudeake-
tan barneratzen, bezeroekiko 
zein hornitzaileekiko harrema-
netan erabiltzen: "Aldaketak ari 
dira gertatzen, eta, pixkanaka, 
euskara sustatzeak eta erabil-
tzeak ekar ditzakeen onurez ari 

dira jabetzen enpresak, saltokiak 
eta era guztietako entitateak".

Testuinguru honetan, "admi-
nistrazioaren esku-hartzea eta 
herritarren eragite gaitasuna" 
azpimarratu dituzte Bai Euska-
rari Elkarterik gako modura: 
"Denok erabiltzen eta kudeatzen 
ditugu hizkuntzak gure egune-
rokoan, eta hori modu batera 
edo bestera egiteak guztiok 
bihurtzen gaitu norabide bateko 
edo besteko eragile".

Emunetik azaldu dutenez, 
"izugarrizko papera" jokatu de-
zakete erakunde publikoek, 
baina ezer baino lehen "eredu" 
izan beharko lirateke, eta gizar-
teak arlo honetan egindako lana 
nabarmendu nahi izan dute: 
"Euskal gizarteak erakutsi du 
herri aktibazioaren gaitasuna 
zenbatekoa den. Herri mugimen-
duaren ardura da herria aktibo 
mantentzea, baina gobernu ba-

tek bere herritarren eskubideak 
bermatzeko ardura ere badu".

Etorkizuneko erronkak
"Ekintzen garaia" datorrela azal-
du dute, "neurriak hartzekoa 
eta urratsak egitekoa". Era be-
rean, belaunaldi berrien eran-
tzukizuna azpimarratu du Bai 
Euskarari Elkarteak: "Lan-mun-
duan pausoak ematea da euska-
rak orain duen erronka nagusia, 
euskara ezagutzen eta erabiltzen 
duten belaunaldi berriek ere 
lan-jarduera euskaraz garatzea 
ahalbidetu behar da, eta, horre-
tarako, adostasun sozio-politikoa 
behar da". 

Emunetik ere bat datoz, eta 
argi dute egun dagoena lortzeko 
lan handia egin dela: "Akatsa 
litzateke pentsatzea gizartean 
euskararen ezagutza areagotu 
ahala arlo sozioekonomikoa 
euskaldunduko dela. Ezagutzak 
berak ez dakar automatikoki 
erabilera, hizkuntza minoriza-
tuen kasuan are gutxiago. Eus-
karaz lan egin nahi duenak 
inoizko aukerarik onenak ditu, 
baina oraindik asko planifikatu 
eta kudeatu behar da. Lan han-
dia dago egiteko".

"EUSKARAZ MINTZO 
DIREN BELAUNALDI 
BERRIEK EUSKARAZ 
LAN EGITEA POSIBLE 
EGIN BEHAR DUGU"

Euskararen normalizazio plana abian jarri zuten orain dela 20 urte 
eta "enpresako beste helburuak bezala" kudeatzen dute Fagor 
Arrasaten, euskaraz lan egiteko aukera bermatzeko asmoz. Erika 
Mendibil Euskara Koordinatzaileak azaldu duenez, Euskara 
Batzordetik ezagutza eta erabilera areagotzeko "etengabeko" lana 
egiten da, "euskara eskoletatik hasi eta gaur egungo 
kontratazioetako euskara eskakizunetara iritsi arte".
Erabilerari dagokionez, martxan jarri izan ditugun ekimenei esker 
ahozko erabilerak gora egin du: "Azken sei urteetan %36tik 
%49ra pasa da euskararen erabilera gurean".

"Euskarak familian, eskolan, unibertsitatean... duen erabilerak 
segida bat izan behar du lan munduan ere. Fagor Arrasatera 
datorren langile batek euskaraz egin dezake bere lana osorik".

Fagor Arrasaten 20 urteko lanketa 

Fagor Arrasateko langileak, 20 urte euskaraz leloarekin. FAGOR ARRASATE
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AZAROAK 29
ESKORIATZA

19:00 KARPAren irekiera Fernando 
Eskoriatza plazan.

19:30 Kontzertu AKUSTIKOA 
Fernando Eskoriatza plazan.

ELGETA

19:30 JON BASAGURENen 
kontzertua Ozkarbi elkartean. 
Sarrerak, lau euro.

AZAROAK 30
ESKORIATZA

13:00 KANTU kalejira, herriko 
kaleetan.

14:00 Herri BAZKARIA.

18:00 EUSKAL DANTZA herrikoiak, 
Fernando Eskoriatza plazan.

19:00 ERTZAK taldearekin, musika, 
dantza eta pintura ikuskizuna.

22:00 KONTZERTUAK, Fernando 
Eskoriatza plazan.

BERGARA

21:00 KANTU AFARIA Arnorekin, 
Osintxuko Txuringo jatetxean, 
Osintxu gaztainatan egitasmoan.

ABENDUAK 1
ARAMAIO

12:00 Herri LASTERKETA, Bizente 
Goikoetxea plazan. Adinaren 
arabera, distantzia ezberdina.

BERGARA

12:30 EUSKARALDIAREN aurkezpen 
ekitaldia, Imanol Ituiño magoarekin, 
Seminarixoan.

ABENDUAK 3
ARAMAIO

11:15 KANTUZ BIZI ekimena, Alaia 
erretiratuen elkartekoekin eta 
eskolako umeekin, kalejiran.

14:00 Umeendako IPUIN 
KONTAKETA, liburutegian.

OÑATI

12:00 Batxilergoko ikasleendako 
Kaffka ANTZEZLANA, Santa Anan. 
Ostean, aktoreekin solasaldia.

17:45 TXOKOLATE-JANA debalde, 
Foruen plazan.

18:00 EUSKAL KANTUAK abestuko 
dituzte, kontzejupean.

19:00 Euskaraldiaren biribilean 
dantzan delako PERFORMANCEA, 
Foruen plazan.

19:30 Herritarrendako Kaffka 
ANTZEZLANA, Santa Anan. Sarrerak, 
bost euro.

ELGETA

16:30 TXOKOLATE-JANA eta 
umeendako JOLASAK, Mendizaleen 
plazan. 

18:30 MAHAI-INGURUA, Euskara 
Elgetan gaiari buruz, udaletxean.

ARETXABALETA

18:30 Elkartzeko DEIA, kalejira 
hasteko.

19:00 EKITALDI NAGUSIA, Herriko 
Plazan. Bukaeran, txokolate beroa.

ANTZUOLA

18:30 Neska bat leku inposiblean 
BAKARRIZKETA Xabier Amurizarekin, 
Olaran etxean.

BERGARA

19:00 Berexerka taldearen 
ANTZERKIA eta bideo ESKETXAK, 
Seminarixoan.

ARRASATE

19:00 HERRI EKITALDIA, Biteri 
plazan. Ostean, TROS taldearen 
dantza erakustaldia.

ABENDUAK 4
OÑATI

20:00 AFARI TERTULIA Julio Soto 
bertsolariarekin, Makalena elkartean.

EGITARAUA

Jon Basagurenek emanaldia egingo du Elgetan. IZAKI GARDENAK
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PiLota tXaPELkEta
EMAITZAK

Janire Lazkano-Uxue Larrea / Ainhoa 
Zeziaga-Maitena Mañarikua 18-11
Oxel Erostarbe-Gorka Arizmendiarreta / 
Zigor Martin-Gorka Bolinaga  18-16
Beñat Arabaolaza-Jon Irazabal / Andoni 
Elorza-Oskar Sarasua 09-18
Zigor Martin-Gorka Bolinaga / Iban 
Retolaza-Enrike Elkoro 07-18

PARTIDUAK, GAUR
19:00 Janire Lazkano-Maitena 
Mañarikua / Ainhoa Zeziaga-Uxue Larrea
22:20 Iker Valle-Etor Garate / Andoni 
Elorza-Oskar Sarasua

Kirol Saria 2019
Gaur da azken eguna Elgetako 
Debagoiena Kirol Saria 
erabakitzeko. Interesatuek 
udaletxean eman behar dute 
botoa.

EH Bildu: batzarra
Eguaztenean, abenduak 4, 
herri batzarra udaletxean, 
19:00etan. Gaiak: 2020ko udal 
aurrekontua eta agintaldiko 
plangintza.

oHaRRak

Goiena komunitatea 
Goibeko / ELgEta

Jon Basaguren eta Izaki Garde-
nak taldea bor-bor daude azken 
denboraldian. Izaki Gardenak 
taldeak jo du Euskal Herriko 
hainbat gune erreferentzialetan 
eta lekua egin du euskal musi-
karen panoraman. Hori horrela, 
talde egokia da Ozkarbi moduko 
gune batean jotzeko. Hala ere, 
eta Ozkarbin formatu txikien 
aldeko apustua egin denez, ba-
karlari etorriko da Jon Basagu-
ren.

Lehen aldiz izango da Basa-
guren Elgetan, eta Izaki Garde-
nak taldeak atera dituen disko 
guztietako kantuak joko ditu. 
"Disko bakoitzetik bat, gutxienez, 
eta azkenekotik nahikotxo", esan 
du. Ozkarbi elkartearekin el-
karlanean formatu txikian an-
tolatzen dugun hirugarren ema-
naldia da. Gaurkoa 19:30ean 
izango da, eta sarrera 4 euro da.

Bakarlari formatuan, askeago 
Bakarkako kontzertuetan oso 
aske sentitzen da Basaguren. 
"Izaki Gardenak taldearen kan-
tuen hezurdura nik sortzen dut. 
Gitarra akordeak, melodiak, 
hitzak... Gero, gehitzen dira tal-
dekideen ekarpenak, produkzioa, 
eta abar... Bakarkako kontzer-
tuetan erronka da kantuak sor-
tu ziren moduan eskaintzea", 
esan du. Bakarrik jotzea ere 
gustuko du. "Taldearekin martxa 
gaudenean saiatzen naiz askotan 
ez egiten, tarte handirik ere ez 
dudalako, baina noizbehinka 

egitea gustatzen zait". Inprobi-
satzea, bertsioak egitea, kon-
tzertua luzatzea edo moztea... 
Bakarkako formatua malguagoa 
da, eta gertuagokoa. "Eta Elgetan 
sor daitezke gauzak, nire ustez", 
aurreratzen du.

Jon Basaguren. IMANOL SORIANO

Izaki Gardenak taldeko Jon 
Basaguren gaur Ozkarbin
Euskararen Eguneko ekintzei hasiera emateko 
emanaldia izango da, eta bakarlari arituko da hura

Abenduak 3
• 16:30 Txokolate-jana eta 

umeendako jolasak. 
Eguraldi ona bada, 
plazan; bestela, frontoian.

• 18:30 Euskara Elgetan 
belaunaldiz belaunaldi 
mahai ingurua, 
udaletxean.

Euskararen 
Eguna

Larraitz Zeberio Lekuona ELgEta
Elgetako neska-mutikoek gus-
tuko dituzte ipuinak, eta adi-adi 
entzuten dituzte. Ondo dakite 
hori kontalari saioak egiten 
dituzten boluntarioek. Adin 
guztietako umeendako saio ba-
karra egiten hasi ziren. Kopuru 
handian eta batez ere adin al-
detik alde nabarmenak zeudela 
ikusita saioko bi txanda egiten 
hasi ziren 2018ko ekainean. Gaur 
egun, saioko hiru txanda egiten 
dituzte; izan ere, adin tartea 
handitzen joan da.

Boluntario taldea 
Urteotan guztietan boluntario 
talde batek egin ditu saioak. 
2019an, sei lagun aritu dira kon-
tatzen eta beste lau inaktibo 
egon dira. Orain, proba egingo 
duten bi pertsona berri daude 
taldean, eta gustura jardunez 
gero gehituko dira ekimenera. 
Guztiak dira emakumeak. 

Ez dira kontalari profesionalak. 
Gehienak etxean eta etxekoen-
dako hasi ziren ipuinak konta-
tzen, baina erronka onartu eta 
ipuinak aukeratzeko, prestatze-
ko eta kontatzeko lana hartzen 
dute txanda heltzen zaienean.

Profesionalen gidaritzarekin 
"Kontalaritza komunikazio ari-
keta bat da. Trama bakarreko 

fikzioa da ipuina, eta pertsonaiak 
beldur edo desio batetik abiatzen 
dira beti", azaldu du Maider 
Galarza ipuin kontalariak egu-
notan Elgetako liburutegian. 
Bina orduko hiru formakuntza 
saio eman ditu, eta zazpi lagunek 

hartu dute parte. "Ipuina trans-
formazio baten bidaia da", azal-
du du. "Eta beti dago mezu bat. 
Ipuin batzuk oso boteretsuak 
dira", ohartarazi du. "Aukeratu 
behar da zer esan nahi dugun 
eta nola esan nahi dugun, eta 
gero, eginean topatzen dira for-
mula egokiak".

Hainbat argibide eman ditu 
Galarzak Elgetan; horien artean, 
ipuin bat ahozkotasunera nola 
ekarri. "Zer dugu guk liburu 
batek ez duena? Bada, ahotsa 
eta gorputza, eta nork bere aho-
tsa bilatu behar du". 

Maria Mendazona neska-mutikoendako ipuin saioa egiten. ELGETAKO LIBURUTEGIA

Ipuinek beti dute mezu 
bat, eta boteretsua sarri
otsailean, bost urte beteko ditu 'ipuinen ordua' ekimenak. ordutik, 70 barikutan izan 
dira kontalari saioak liburutegian, eta, batez beste, 30 umek hartzen dute parte aldiro. 
kontalari boluntarioek egiten dituzte saioak. zortzi lagunek dihardute gaur egun

GAUR, BARIKUA, 
BESTE HIRU SAIO 
IZANGO DIRA 
LIBURUTEGIAN, 
17:00ETAN HASITA

Saroa Bikandi, Virginia Imaz, 
Bego Alabazan eta Eneko 
Haritza kontalariekin egin 
dituzte urteotan formakuntza 
saioak Elgetan. Aurten, Maider 
Galarzaren gomendioak jaso 
dituzte; horrekin batera, bere 
egiteko moduak ezagutu dituzte. 

Laster izango da berriz ere 
Elgetan Galarza; izan ere, 
neska-mutikoendako tailerra ere 
egingo du. Maider Galarza, formakuntza saioa egiten, liburutegian. L.Z.L.

Arituagoak direnengandik ikasten
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Gaur egungo Bidekurutzeta ka-
learen 46. zenbakian dago koka-
tuta Unzeta etxea eta eraikine-
ko elementu ikusgarriena da 
begiratokia. Erdiguneko leku 
pribilegiatu baten dago, herriko 
gune oso ikusgarri baten. Hori 
bai, denboraren poderioz egurra 
usteltzen joan eta oso egoera 
txarrean egon da azken urteetan.

Lorategi erromantikora begira 
Bergarako Unzeta etxea XVII. 
mendean eraiki zuten, baina 
gaur egungo itxura XIX. men-
dearen bigarren erdian egin 
ziren birmoldaketa lanen on-
dorio da. Garai horretan etxea-
ren jabea zen Juan Jose Unze-
ta Urkijok, eraikinaren barrual-
de guztia birgaitzeaz gain, ba-
ratza zena aldatu eta loretoki 
paisajistiko bihurtu zuen; 1870. 
urte inguruan eraiki zuten ber-

tan, lorategi erromantikoari 
begira, zurezko eta beirazko 
begiratoki dotorea. Begiratokiak 
kalera eta loretokira ematen 
zuen eta harrizko biribilkatu-
tako eskailera batekin etxea eta 
lorategia lotzen zituen. 

Orduko lorategiaren zati bat 
Ramon Maria Lili kalea da 2006az 
geroztik, eta 2001eko Udaleko 
bulego teknikoak jasotzen duen 
txosten baten zehazten da on-
dare aldetik balio handikoa dela 
begiratokia; XIX. mendeko ar-
kitekturan aditua den Antonio 
Sama historia irakasleak 2001ean 
egindako txosten batek jasotzen 

du begiratokia eta eskailerak 
zaindu beharreko elementuak 
direla: "Oso originalak dira, 
kontu eta kalitate handiz egin-
dakoak eta diseinu oso onekoak. 
XIX. mendean garrantzi handia 
izan zuen arkitektura mota be-
rezi baten adibide oso onak dira".  

"Bergararentzat egiten dugu" 
Azken urteetan oso egoera txa-
rrean egon da begiratoki berezia; 
miradorea berritzeko proposa-
mena aspaldi egin zuen etxearen 
jabe den Francisco Pons Sorolla 
Ruiz de la Pradak. Kanpoan bizi 
arren gertutik jarraitu du pro-
zesu osoa eta ia hilero etorri 
izan da Bergarara: "Korporazio 
ezberdinekin aritu gara lanean. 
Asko kostatu da, ondarea ga-
rrantzitsua denez ez delako ba-
karrik Udalaren eskumena, 
baina gaur egungo alkatearen 
bultzada txiki batekin lortu dugu; 

eta pozik gaude horregatik. Ber-
gararentzat egiten dugu, eta 
espero dugu bergararrei gusta-
tuko zaiela. Azken finean, hori 
da inportanteena", esan dio 
GOIENAri Francisco Pons So-
rollak. Haren seme Ignacio Pons 
Sorolla arkitektoa da, eta bere 
sinadura darama proiektuak.   

Jabeek ordaindu dute obra
Ramon Maria Lili kaleko erre-
pidea egiteko lorategia zatitu 
egin zen. Orduko desjabetzearen 
ondorioz bi milioi pezeta ingu-
ru –12.000 euro– jaso ziren, eta 
diru hori Udalak gorde eta be-
rritzerako jabeari eman zion. 
Izan ere, gainontzeko gastu 
guztia jabeak ordaindu du; ai-
patzekoa da proiektuan parte 
hartu duten enpresa guztiak 
euskaldunak izan direla. Hala-
ber, Goitu enpresa izan da obra-
ren arduradun nagusia. "Mira-

dorea orduko material nobleekin 
egina dago, baina birgaitzea 
ezinezkoa zen material hori oso 
egoera eskasean zegoelako. Gaur 
egungo material nobleekin eta 
garai hartako artisautza-lana 
oinarri hartuta, XIX. mendeko 
lan berbera egin dugu", dio Goi-
tu eraikuntzak enpresa ardura-
dun tekniko Mikel Okarizek.

Gaur egungo ekarpen tekniko 
bakarra izan da tela asfaltikoa 
jartzea: "Mikro-kondentsazioak 
saihesteko, inpermeabilizatzeko 
eta iragazkorra izateko geruza 
urdin hori jarri diogu. Mirado-
rearen teilatua zinkezko estalpe 
bat izango da eta azpian joango 
da geruza". Miradoreak 30 metro 
kubiko ditu, eta zazpi metroko 
luzera eta hiru metroko zabale-
ra, gutxi gorabehera. Iroko mo-
takoa du egurra eta elementu 
metalikoen artean –beirendako 
babesak, besteak beste– zinka 
da nagusi. Erreplika muntatuta 
dago eta azken ukituak falta 
dira; desmuntatzea, erreplika 
egitea eta muntatze lanak aintzat 
hartuta, zazpi hilabeteko lana 
izan da. Hurrengo astean ken-
duko dute aldamioa, bergarar 
guztien bistara gera dadin. 

Miradorea egoera oso txarrean, 2019ko ekainaren 10ean. GOIENA

150 urte geroago, Unzeta 
etxeko miradoreak sortu 
zeneko itxura izango du

DESMUNTATZEKO, 
ERREPLIKA EGITEKO 
ETA MUNTATZEKO 
LANEK ZAZPI  
HILABETE IRAUN DUTE

BALIO HANDIKO 
ONDAREA DA: "KONTU 
ETA KALITATE HANDIZ 
EGINDAKOA, ETA 
DISEINU OSO ONEKOA"

garai bateko artisautza-lana egin dute bidekurutzetako unzeta etxearen XiX. mendeko 
begiratokia berreskuratzeko, egurrezko erreplika batekin. Etxearen jabeak arduratu dira 
obraz eta bergararentzat dela diote; hurrengo astean ikusgai egongo da miradore berria

Egurrezko erreplika egingo zuen arotz bat topatzea izan da zailtasun 
handiena. Zumarragako Biona aroztegiko Jose Mari Estonbak egin du 
XIX. mendeko begiratokiaren erreplika, erabat artisaua izan den modu 
baten: "Lan handia izan da, nekeza bezain polita. Borobil formako 
tarteak eta beirak egokitzeko moldurak egitea izan da nekezena; hori 
guztia kolatu, fresatu... Oso lan teknikoa izan da". Sekula izan duen 
enkargurik bereziena izan dela dio: "Gaur egun ez da egiten halakorik 
apenas... Garai baten, askoz gehiago egiten omen ziren halakoak; lan 
egiteko modu honetan lehen enkargua izan da niretzat. Profesionalki 
erronka handia izan da; hori bai, oso egur ona izan dut lan egiteko". 
Emaitzarekin pozik dagoen galdetuta, oso apal erantzun du Estonbak: 
"Hori beste batzuek esan beharko dute". Bergararrak izango dira 
azken epaileak, baina erreplikak itxura ederra duenik ezin da ukatu.  

"Lan nekeza bezain polita izan da"

Jose Mari Estonba, XIX. mendeko egurrezko erreplika egiteko lanetan. BIONA

Begiratokia berreskuratzeko lanak, eguaztenean. J. BEREZIARTUA
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Jokin Bereziartua bERgaRa
Barrabiletako eta prostatako 
minbiziari aurre egiteko elkar-
tasun deialdiak geroago eta ja-
rraitzaile gehiago ditu Bergaran. 
Hala adierazten du azarorako 
MovemBer Gara ekimenak an-
tolatutako ekitaldiek izan duten 
arrakastak. Ekintza bereziak 
antolatu dituzte, eta horren adi-
bide da hilaren 22an Agorrosinen 
egin zuten spinning saioa: Az-
kaiter Pelox Band taldearen 
zuzeneko musikarekin eta No-
vemBer Garako dinamizatzaile 
Joxu Aranaren gidaritzapean, 
bertaratu zirenei kostako zaie 
ordubeteko saio entretenigarria-
goa egitea bizikleta gainean.  

Carracedoren eta Irizarren saioa 
Martitzenean, berriz, CIC Bio-
guneko ikertzaile Arkaitz Ca-
rracedok hitzaldia eman zuen, 
Arrasatekoekin batera iaz ba-
tutako dirua zentro horretara 
bideratu zutelako. Ikusmina 
piztu zuen Carracedok Semina-
rixoan eman zuen hitzaldiak; 
100 bat lagun elkartu ziren Ca-
rracedoren beraren eta barra-
biletako minbizia izan zuen 
Markel Irizar txirrindulari ohia-
ren bizipenak entzuteko. Eki-
taldi horretan ere ez zen zuze-
neko musikarik falta izan, Az-
kaiter Pelox beste bi musikare-
kin igo zen-eta oholtzara. 

Carracedok minbiziaren buel-
tako ikerketaren gaineko azal-
penak eman zituen eta horiei 
aurre egiteko gaur egun dauden 
teknologiak azaldu zituen. "Hi-
tzaldi oso zientifikoa izan zen, 
baina aldi berean denok ulertze-
ko moduko hizkuntza erabili 
zuen. Jendea oso pozik irten zen, 
oso saio orekatua izan zelako. 
Markel Irizarrek, minbiziarekin 
bizitakoak azaltzeaz gain, emo-
ziotik ere egin zuen berba [aitak 
bere buruaz beste egin izana ere 
izan zuen-eta mintzagai] eta Ca-
rracedok arlo zientifikoa landu 
zuen gehiago. Hori guztia gutxi 

balitz, gure helbururako diru 
asko lortu genuen kamisetak eta 
txapak saltzen. Mundiala izan 
zen", adierazi du Joxu Aranak.

Azken helburua, dirua batzea 
Bihar, azaroko azken egunean, 
borobilduko dute hilabete osoko 
egitaraua. Ekitaldi bereziena 
13:30ean hasiko den biboteen 
enkantea izango da, eta orduan 
ere salgai egongo dira txapak 
eta kamisetak. Ahalik eta diru 
gehien batzea delako azken hel-
burua, prostatako eta barrabi-
letako minbiziaren aurka. 

Hilaren 22an zuzeneko musikarekin Agorrosinen egindako spinning saioa. IBAI ZABALA

Sudurpeko elkartasunari 
dirua batzea falta zaio  
Movember gara ekimenak bihar egingo duen azken festan biboteen enkantea egingo 
dute eguerdian iralan, prostatako eta barrabiletako minbiziaren ikerketa begira dirua 
batzeko; Pol-Pol tabernako Dunixi olabarriaren "bibote mitikoa" ere moztuko dute

Greban dauden langile bi, euren mozioa onartu izana txalotzen. JOKIN BEREZIARTUA

Mizpirualdeko langileen greban, 
Diputazioari erantzukizun eske
EH bilduren mozioak aldundiari gatazkan ardura hartzeko 
eskatzen zion; EaJk eta PSE-EEk kontra bozkatu zuten

J.B. bERgaRa
Azaroaren 25eko bilkuran, in-
darkeria matxistaren kontrako 
adierazpena bera baino gehiago, 
emakumeak nagusi dituen sek-
tore bat izan zen protagonista: 
erresidentzietako langileak. 
Bilkura ordu erdi atzeratu zen, 
Martxanterek deitutako kale 
ekintza zela-eta (ikus 4. orria), 
eta Mizpirualdeko langile batzuen 
greba izan zen eztabaidagai na-
gusia; 120 egun daroatzate greban. 

2018ko irailean hasi ziren mo-
bilizazioekin, "lan hitzarmen 
"duin bat" eskatzeko eta, helbu-
ru horretarako borrokan, mozio 
bat sartzeko eskatu zieten udal-
batzako alderdi guztiei. Mozioan 
langileen eskaera nagusia zen 
Diputazioak ardura hartzea ga-
tazkaren konponbidean. EH 
Bilduk mozio hori aurkeztu zuen 
udalbatzaren aurrean, baina 
EAJk mozio alternatibo bat aur-
keztu zuen; EH Bilduren mozioak 

egin zuen aurrera, EAJk eta 
PSE-EEk kontra bozkatu arren.

Jarraipen batzorde eske 
EAJren mozioan Diputazioari 
ardurak eskatzea faltan bota 
zuen EH Bilduk: " Aldundia de-
nean zerbitzuaren arduraduna, 
ez da zuzena sindikatuaren eta 
patronalaren arteko gatazka 
huts moduan ulertzea". EAJk 
egoiliarrengan jartzen du arre-
ta bereziki: "Sindikatuari eta 
patronalari akordio batera hel-
tzeko eskatu nahi diegu; azken 
finean, gure egoiliarrak izango 
dira onuradun nagusiak". PSE-
EEk salatu zuen EH Bilduk 
arreta Aldundiarengan jartzen 
duela gatazkan jarri beharrean.

 EAJk jarraipen mahai bat 
eskatu zuen eta Gorka Artola 
alkateak gogora ekarri zuen hori 
bera eskatu zutela Mizpirualde 
egoitza Diputazioaren ardura 
izatera pasatu zenean.

Azaroak 30, zapatua
• 10:00 Mendi buelta laburra egingo dute, Surra baserriaren eta 

San Martzialerako bidearen artean. 
• 12:00 Musikaz girotutako kalejira egingo dute erdigunean zehar.
• 13:00 MovemBer Gara ekimenean parte hartu duten herritarrek 

talde argazkia aterako dute, udal pilotalekuan. 
• 13:30etatik 14:00etara Biboteak mozteko enkantea egingo 

dute Iralan. Enkantea aprobetxatuko dute "bibote mitiko bat" ere 
mozteko:"Tabernetan diru bilketa berezia dago horretarako; 
Pol-Poleko Dunixi Olabarriaren bibotea moztuko dugu". 

• 14:00 Bazkaria egingo dute Umore Ona elkartean. Bazkariaren 
ostean zuzeneko musika egongo da, elkartean bertan. 

MovemBer Gara: azken ekintzak 
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Jone Olabarria bERgaRa
Gipuzkoako Bazkundeak antola-
tuta, Merkataritza Enpresa Sarien 
27. edizioaren 10 bitxiak izenda-
pena jaso berri du Bergarako 
Zubikua arropa dendak. Gipuz-
koako hamar merkataritza-en-
presa esanguratsuenen multzoan 
sartu dute denda, bailara bakoi-
tzeko bat; Debagoieneko merka-
taritza, ostalaritza eta ostatu 
enpresen artean hautatu dute.
Nola harrapatu zaituzte aitortza 
honek? 
Pozik eta hunkituta gaude sa-
riarekin. Balio handia du erre-
konozimendu honek guretzat; 
are gehiago, gu bezalako mer-
katariak direnak aukeratu gai-
tuztela jakinda. Era berean, ezin 
dugu ahaztu bezeroen papera;  
lan handia egin dugu, baina 
bezeroei esker iritsi gara honai-
no, beraiek mantentzen dituzte 
ateak zabalik eta dendak bizirik.
Herritarrak ere gerturatu zaizkizue 
zoriontzera...
Herritar askok zoriondu gaituz-
te; kalean, dendara etorrita... 
Guregatik asko poztu direla 
esaten digute, eta guretzat oso 
berezia da, egiten dugun lana 
baloratzen dutela sentitzen dugu.
30 urtetik gora daramatzazue den-
dan, une asko bizi izan dituzue...
Bizitza osoa daramagu Zubikua 
dendan lanean, eta, orain dela 

zazpi urtetik, gu gara dendako 
jabeak; une latz asko igaro arren, 
aurre egin diegu beti, eta hala 
jarraitu nahi dugu. 
Egun, zein da erronka nagusia?
Erronkak ugari, baina Internet 
da mehatxurik handiena, mer-

kataritza-gune handiak baino 
gehiago. Kalte egin ziguten gune 
handiek, baina, aurrera jarrai-
tu genuen bezala, orain ere au-
rrera segiko dugu indartsu. Guk 
ere baditugu gure indarguneak.
Zeintzuk dira bereizgarri egiten 
zaituzten indarguneak? 
Tratua pertsonalizatua da gurean; 
Zuzena, kalitatezkoa eta gertu-
koa. Gure bezeroak ondo ezagu-
tzen ditugu eta haien gustura 
lan egiten saiatzen gara. Asko 
estimatzen ditugu, eta bihotzez 
eskertu nahiko genioke Berga-
rako herriari sari hau.

"Bihotzez eskertu nahi 
diegu bergararrei saria"
EDURNE GALLASTEGI ETA KRISTINA AGIRRE zubikua DENDako JabEak
zubikua arropa dendak gipuzkoako merkataritzaren '10 bitxiak' saria jaso du 
gipuzkoako bazkundearen eskutik; sariagatik "oso eskertuta" agertu dira zubikuan

"MERKATARITZA-
GUNE HANDIAK BAINO 
GEHIAGO, INTERNET 
BIDEZKO EROSKETAK 
DIRA ARRISKUA"

J.O. bERgaRa
Txakurrek "ariketa egin eta 
beste txakurrekin sozializatzeko" 
"espazio aproposak" eskatu zi-
tuzten hainbat herritarrek egu-
bakoitzean, San Martin plazan 
elkartuta: "Herri barruan lotu-
ta eraman behar ditugu, arauak 
horrela dioelako, eta aske ego-
teko eremu edo espazio batzuk 
behar ditugu herrian". Hala 
mintzo zen egubakoitzeko kale 
agerraldian parte hartu zuen 
Irene Martinezek.

Udalarekin harremanetan
Udal ordezkariekin ere hitz egin 
dute gai honen inguruan. "Uler-
tzen dutela eta saiatuko direla 
irtenbidea bilatzen. Hori esan 
ziguten. Eta pozik gaude eran-
tzunarekin. Bitartean, herrian 
dauden  txakurrek kaka egiteko 
tokiak handitu edo egokituko 
dituzte".

Sare sozial bidez 
Ekainean hasi zen Irene Marti-
nez eskaera hau zabaltzen: "Si-
nadurak batzen hasi nintzen 
orduan, Change.org webgunean. 
Irailean, Bergaran Guau!! taldea 
sortu nuen, Facebooken halako 
ekintzat bultzatzeko".

Elkarretaratzearen irudi bat. IBAI ZABALA

Txakurrendako espazioak 
aldarrikatzeko, elkarretaratzea
txakurrendako espazioak "falta" direla diote, eta horien 
eskaera egin zuten egubakoitzean herritarrek plazan

Uberako eta Basalgoko pilota-
lekuetan margotze lan batzuk, 
Basalgoko Lesarri eta Gallaste-
gi-Torre baserrietara doazen 
bide publikoak konpontzea eta 
San Juan auzoko Barrutitxiki 
poligonoan edateko ur sarearen 
hoditeria berritzea. Horiek egin-
go dituzte, besteak beste.

Uberako eta Basalgoko udal 
pilotalekuak margotzeko lanak 

esleitu dizkiote Bergara Mar-
goak SL enpresari, 14.239  eu-
roko aurrekontuarekin –BEZa 
barne–.

Basalgon, Lesarri eta Gallas-
tegi-Torre baserrietarako bide 
publikoak konpontzeko lanak 
adjudikatu dizkiote Elurlan SL 
enpresari, 4.477 eurotan –BEZa 
barne–. Bukatzeko, San Juango 
Barrutitxiki poligonoan edateko 
ur sarearen hoditeria berritzeko 
lanak Asfaltos y Construcciones 
Morga SL enpresak egingo ditu, 
20.724 eurotan.

Hainbat obra txiki 
egingo dituzte herriko 
baserri auzoetan

'Klima aldaketa Euskadin' hitzaldia
EAJk antolatuta, hitzaldia izango da zapatuan, hilak 30, 
UNEDen. 10:00ean hasita, EEEko zuzendari nagusi Iñigo 
Ansolak eta ingurumen ekonomian aditu Alexander Botok 
hitzaldia eskainiko dute. Ondoren, mahai-ingurua egongo da.

Merkatarientzat 2019ko erakusleiho lehiaketa 
Bergarako merkataritza-establezimenduei zuzenduta, izena 
emateko epea abenduaren 2tik 10ra bitartean, 943 76 10 16 
telefono- zenbakira deituta. Abenduaren 5etik aurrera 
erakusketarako prestatuta egon beharko dute erakusleihoek.
Sariak ematerakoan, mezuaren imajinazioa, originaltasuna, 
argiztapena, berrikuntza eta kalitatea baloratuko dira.

oHaRRak

10 bitxiak sariak XXI. mendeko 
beharretara egokitzen den 
merkataritza tradizionala saritzea 
du helburu. Irudia, izen ona eta 
balioak proiektatzen dituen 
eskualdeko merkataritzaren 
bereizgarri. Pasa den 
egubakoitzean Donostian 
egindako ekitaldian saritutako 
Gipuzkoako hamar merkataritza 
enpresa esanguratsuetako bat da 
Bergarako Zubikua arropa denda. Gallastegi eta Agirre sari banaketan. ZUBIKUA

XXI. mendera egokitzeagatik, 'bitxi'

Edurne Gallastegi eta Kristina Agirre eguaztenean dendan. ZUBIKUA DENDA
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Xabier Urzelai bERgaRa
2020ko Hawaiiko ironman pro-
barako sailkatzearekin konfor-
matu ez, eta urriaren 27an Ei-
vissan egindako Espainiako 
taldekako triatloi txapelketan 
–half kategorian– parte hartu 
ondoren, Mikel Mujikak denbo-
raldia luzatzea erabaki zuen: 
"Iaz ere halaxe egin nuen, baina 
Eivissako lasterketa egin arte 
ez nuen erabaki hori hartzeko 
asmorik. Eivissan, baina, oso 
lasterketa txukuna egin genuen, 
ondo sentitu nintzen eta pena 
ematen zidan oraindik sasoian 
nengoela ikusita denboraldia 
amaitutzat emateak".

Hala, Bergarakoak Behobia-
Donostia lasterketan esku har-
tu zuen, eta bertan erabaki zuen 
bi aste geroago egin behar zuten 
Donostiako maratoian esku har-
tzea: "Azken batean, etxerako 
lanak eginda nituen, kalitatezko 
entrenamendu saioak pilatuta 
nituen denboraldian zehar, eta 
azken bi aste horietan ahalegin-
du nintzen, bereziki, asteburue-
tan, korrikaldi luzeak egiten". 

Hamaika minutu hobeto 
Bergarakoak joan den urtean 
egin zuen lehenengoz maratoiko 
distantzia, eta Donostiako proba 
aukeratu zuen horretarako: 
"Ironman proba egin aurretik, 

maratoi bat zer zen ikusi gura 
nuen, eta 2.42ko denbora egin 
nuen". Aurten, berriz, 11 minu-
tu ondu du iazko marka (2.31.27): 
"Ez nuen halakorik espero, eta, 
entrenatzailearekin berba egin-
da, gure aurreikuspenetan ez 

zegoen abiadura horretan las-
terketa egitea –kilometroa 3.35era 
egin zuen–. 

Lasterketa hastearekin batera, 
Mujika hamabi lagunek osatu-
tako taldean sartu zen; lagun 
batekin hitzartuta zuten erbi-
lanak egingo zituela 25. kilome-
troraino: "Ondoren, erreleboetan 
bikain konpondu ginen gure 
artean, eta azken hamar kilo-
metroetan, ondo nengoela iku-
sita, erritmoa bizitu eta talde 
horretatik aurrera egin nuen. 
Gauza ederra izan zen 12. postuan 
helmugaratzea".

Mikel Mujika, ahalegin betean; 3.35era egin zuen kilometroa. M.M.

Mujika, onenen artean 
Donostiako maratoian 
bergararrak sasoi betean amaitu du denboraldia: domekan, Donostiako maratoian 
hamabigarren postuan sailkatu zen –gipuzkoako maratoi txapelketan laugarren izan 
zen–. Mujikak hamaika minutu ondu zuen iazko maratoiko marka (2.31.27)

MARATOI ERDIA 
1.16-AN EGIN ZUEN; 
BIGARREN ITZULIAN BI 
MINUTU ONDU ZUEN 
MARKA HORI 

X.U. bERgaRa
Eneko Barberenak (Arrasate, 
1983) Afrikanerrak izeneko azken 
lana erakutsiko du gaur, egu-
bakoitza, kartzela zaharrean 
(18:30). Hitzordua Angiolillo li-
burutegiaren urteurrenaren 
bueltan antolatu dute.

Idazle arrasatearrak aurten 
argitaratu duen lana da Afrika-
nerrak (Elkar, 2019). Zuzenbidean 
lizentziaduna, Gara egunkarian 
hainbat ipuin labur argitaratu 
zituen. 2002an Igogailuak, Dow 
Jones eta veste droga batzuk (Apo-
kaliftin Elkartea) eta 2004an 
Lurrunak ez du oraindik krista-
la estali idatzi zituen. Hala, Afri-
kanerrak idatzi aurretik, 2017an, 
Periko Solabarria. Conversacio-
nes con la juventud idatzi zuen. 

Etorkizunean kokatua 
Etorkizun distopiko batean ko-
katua, Eneko Barberenaren 

esanetan, indiferentzien ingu-
ruko lana da Afrikanerrak.

Hala, eleberria etorkizunean 
kokatuta dago, non Europak 
Afrika iparraldea inbaditzen 
duen, eta Afrikara borrokatzera 
joan nahi duten bi arrasatearren 
bizipenak ditu oinarrian.

Eneko Barberena. GOIENA

Barberenak 'Afrikanerrak' 
liburua aurkeztuko du gaur
angiolillo liburutegiaren 10. urteurrenaren barruko 
hitzordua egingo dute kartzela zaharrean, 18:30ean

Mujikak dio berezia izan zela 
Bergarako ikusle asko egon zen 
lasterketan nabarmentzea. 
Erretratuan ezkerretik bigarren 
dagoenak –Imanol Gonzalez– 
egin zituen erbi-lanak 25. 
kilometroraino, eta hamabi 
laguneko taldean egon zen 
erdian dagoen Juanlu Gomez 
maratoilaria. Eskumako biak 
entrenamendu saioetako lagun 
donostiarrak dira. Mikel Mujika, ezkerrean, lasterketa amaitu ostean, lagunekin. M.M.

Lagunak, proba barruan eta kanpoan

Laukote hau Durangoko Barto-
lome Ertzilla musika eskolan 
sortu zuten ahots teknikako 
ikasle diren lau emakumek. 
Ibilbide emankorra egin dute 
orain arte, eta, dagoeneko bos-
kote badira ere, ez diote izena 
aldatu emakumeen ahots zurien 
taldeari. Aspaldian, swing alo-
rrean murgildu dira. 19:00etan 
da kontzertua (8 euro).

4kote abesbatzaren 
kontzertua zapatuan 
Seminarixoan

Askoa Etxebarrieta zuzendari 
eta protagonista duen ikuskizun 
hau flamenko tradizional puruan 
oinarrituta dago, teknika oso 
zainduarekin eta sentsazio eta 
magia giroan. Ikusleek ezagutu 
ahal izango dute flamenkoa ba-
rrenetik, musika minarekin, 
deserriarekin, poztasunarekin... 
Emanaldia gaur, egubakoitza, 
izango da, Seminarixoan (22:00).

'Ufadak' izeneko 
dantza emanaldia 
gaur, egubakoitza 

Bihar, zapatua, egingo dute ikus-
mina piztu duen Mikel Aristiren 
eta Lanbro zaldiaren gainean 
joango den Bakene Erkiaga zal-
dunaren arteko desafioa; 330 
metroko esprint laua izango da, 
eta Berriatuan (Bizkaia) egingo 
dute lasterketa hori. Desafioaren 
baldintzak duela 66 urteko ber-
berak izango dira. Eguerdian 
egingo dute lasterketa.

Aristiren eta 
Erkiagaren arteko 
lasterketa bihar

Oraingo asteburuan, ohiko pi-
lota karteldegiko jardunaldia-
rekin batera Reyes Azkoitia 
Sariko partiduak ere jokatuko 
dituzte Bergaran. Domekan izan-
go dira partiduak, eta Udal Pi-
lotalekuan, Bolun, Angiozarren 
eta Osintxun jokatuko dituzte 
norgehiagoka horiek. Kategoria 
txikietako pilotarien partiduak 
izango dira.

Reyes Azkoitia Sariko 
pilota partiduak 
abenduaren 1ean



Egubakoitza  2019-11-29  GOIENA ALDIZKARIA34    OÑATI

Oihana Elortza oÑati
Herritar talde baten kezkatik 
abiatutako proiektua da Ingo 
Xonau! Emakumeen artean hika, 
noka, berba egiteko ohitura gal-
tzen ari dela konturatuta, hori 
berreskuratzeko eta indartzeko 
gogoa duen talde batetik. Duela 
urtebete pasa hasi ziren proiek-
tua martxan jartzen eta datorren 
abenduaren 14an, Santa Anan, 
egindako lana eta jasotako emai-
tzak aurkeztuko dituzte.

Landa-auzoetan 
Udalaren laguntzarekin eta Aho-
tsak egitasmoaren gidaritzapean 
aritu dira. Lehenengo lana diag-
nosia egitea izan da: egun Oña-
tiko zenbat emakumek dakiten 
eta egiten duten hika. "Noka ez 
da oso ikus-erraza. Herrigunean 
ikustea zaila da eta baserri-au-
zoetara joan gara datuak jaso-
tzera. Herriko hamasei landa-
auzoetan egon gara. Hamahiru 
bat herritar ibili dira auzoz auzo 
hika hitz egiten duten emaku-
meak lokalizatzen, eurekin ha-
rremanetan jartzen, eta horrela 
joan gara sarea osatzen. Batzue-
tan, jakintza eta erabilpena ez 
doaz elkarrekin, eta dakitenak 
jaso ditugu guk gure diagnosian; 
370 emakume, guztira. Landa 
eremuetakoak dira gehienak; 
bederatzi dira kaletarrak", dio 
lanaren egileak, Idoia Etxebe-
rriak.

Elkarrizketak eta tertulia 
Elkarrizketak eginda eta tertu-
lia saioetan esandakoak jasota 
egin dute diagnosi lana. 54 he-
rritar pasa dira kamera aurretik: 
52 emakume eta bi gizon. "Ter-
tulia saioetan, esaterako, gai 
baten inguruan jardun dute. 
Elkarrizketetan, berriz, beste 
ariketa batzuk ere egin ditugu; 
adibidez, inkesta moduko bat 

ere egin diegu, aditzak jasotze-
ko. Guk zuka esaldi bat esan, 
eta beraiek noka erabiliz nola 
esaten duten jaso dugu", zehaz-
tu du Etxeberriak. Hitanoarekin 
zer esperientzia duten, kanpotik 
zer jaso duten, ondorengoei era-
kutsi dieten edo ez edo anima-
liekin nola berba egiten duten 
ere, adibidez, galdetu diete. 

Belaunaldien etena 
Noka zergatik galdu den edo 
emakumeen arteko hitanoak 
mutilen artekoak besteko era-
bilera eta ibilbidea ez duen izan 
ere jaso dute txostenean. Elka-
rrizketatu dituzten herritarrei 
eurei galdetuta jaso dituzte arra-
zoietako asko. "Ondorioztatu 
dugun datuetako bat da oso 
estigmatizatua egon dela ema-
kumeen artean hika berba egi-
tea. Generoak badu hemen bere 
presentzia; gizonezkoen artean 
ondo ikusia egon arren, hizkun-
tzaren erabilera zatar moduan 
zegoen ulertuta emakumeen 
artean, emakumeak "finagoak" 
izan behar zirela eta zuka era-
bili, hika erabili ordez. Bestetik, 
oso eremu intimoetan erabili 
izan dute hika emakumeek; se-
nideen artean edo konfiantza 
handiko lagunen artean. Elka-
rrizketatu ditugun batzuek esan 
digute, esaterako, etxekoekin 
bakarrik egiten dutela, senideen 
artean. Beste batzuek, berriz, 
landa eremuan soilik erabili 
izan dute; kalean, ez. Hitanoa 
baserri giroarekin egonda beti 
lotuta eta desprestigiatuta ere 

bai; are gehiago, emakumeen 
artean. Gizonezkoek izan dituz-
te beste eremu batzuk berba 
egiteko, kirola, soziedadeak eta 
fabrikak, esaterako, baina eremu 
horiek ez dira beti emakumeenak 
izan".

Belaunaldien artean egondako 
etena ere ikusi da jaso dituzten 
datuetan. "Auzoak husten joan 
dira, auzotarrak kalera joan 
dira. Eta kalera joan diren au-
zotar horien seme-alabek ez dute 
transmisio hori jaso. Belaunal-
di horiek ez dute ikasi", dio Idoia 
Etxeberriak.

Abenduaren 14ko aurkezpena
Filologoak, irakasleak eta femi-
nistak daude, esaterako, proiek-
tua martxan jarri dutenen artean.  
Urtearen hasieran hasi ziren 
jendea identifikatzen eta jardun 
libreko saioak eta bakarkako 
elkarrizketak egiten. Jaso duten 
material hori abenduaren 14an 
aurkeztuko dute, Santa Anan, 
11:30ean. "Ingo Xonau! proiek-
tuaren nondik norakoak azal-
duko ditugu, eta egindako iker-
ketak emandako datuak komen-
tatu. Horrekin batera, hogei bat 
minutu irauten duen bideo bat 
ikusiko dugu, grabatu ditugun 
testigantzekin egindako ikus-
entzunezkoa. Parte hartu duten 
herritarrei euren grabazioaren 
kopia bana emango diegu USB 
batean eta txapak ere banatuko 
ditugu. Ekitaldia irekia izango 
da, herritar guztiei zuzenduta, 
denak daude gonbidatuta", dio 
Etxeberriak.

Ekitaldia Santa Anan izango 
da, 11:30ean. Aurretik, baina, 
noka dakiten edo egiten duten 
herriko emakumeen argazkia 
atera gura dute. 11:00etan izan-
go da hori, Lazarraga lorategian. 
Ahalik eta emakume gehien 
batzea gura dute.

Egin dena jaso, 
egiten segitzeko

NOKA DAKITEN 
HERRIKO 
EMAKUMEEN 
ARGAZKIA ATERAKO 
DUTE

Emakumeen arteko noka aztertu du ingo Xonau! oñatiko taldeak, eta horri jarraipena 
ematea da orain asmoa: erabiliz berreskuratzea. abenduaren 14an aurkeztuko dute 
proiektua, Santa ana aretoan, parte hartu duten emakumeekin batera

Murgikoak. I.E.

Arantzazukoak. I.E.

Aurreko mendikoak. I.E.

Kanpantxokoak. I.E.

Zubillagako taldea. I.E.
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M.R. oÑati
Jeltzaleek azken urteotan egin-
dako eskaria onartu du Sozio-
ekonomia batzordeak: herriko 
merkataritza biziberritzeko plan 
estrategikoa egiteko diagnosia 
martxan jartzea, hain zuzen. 
Modu horretan, EAJ "pozik" 
agertu da: "Merkataritzan zer 
egin jakiteko ezinbestekoa da 
gaur egungo egoera ezagutzea".

Jeltzaleek, gainera, azaldu dute 
askorentzat berandu datorrela 
onarpena. "Azken urteetan, Oña-
tiko betiko hainbat denda nola 
itxi diren ikusi dugu, belaunal-
di erreleborik gabe", adierazi 
du Ainhoa Galdos bozeramaile 
jeltzaleak. Horregatik, honako 
hau eskatu du: "Lehenengo pau-
so honen ondoren eman beha-
rreko guztiak denbora galdu 
gabea ematea". 

Gaztetxoen sentsibilizazioa 
ere kontuan hartuko du EAJk: 
"Ez dugu ahaztu behar gaurko 
haurrak direla biharko bezero 
potentzialak eta horiek gabe 
ezingo duela merkataritzak bi-
ziraun". Horregatik, jeltzaleen 
bozeramaileak zera adierazi du: 
"Lan asko dago oraindik egiteko 
eta gure eskuetan dagoen guztia 
egiten jarraituko dugu urrats 
horiek denborarik galdu gabe 
egiteko". 

EAJ pozik, 
merkataritzaren 
eskaera onartu 
izanagatik
Merkataritza sustatzeko 
plan estrategikoa 
onartuta, diagnosia 
martxan jarriko da laster

Azaroa amaitzear dago, eta, ho-
rrekin batera, hilabetez bibotea 
utzi duten gizonezkoei berau 
kentzeko unea iritsi zaie. Modu 
horretan, Movember ekimenak 
azken jaia egingo du bihar, za-
patua. Musika, talde argazkia 
eta afaria izango dira azken 
jaiko protagonistak, eta bibote 
mozte kolektiboa ere egingo dute 
jaian parte hartzen dutenek.

Talde argazkia eta 
bibote mozte 
kolektiboa bihar

Ehunº

Galtzontzilo zulatuak jantzita dabiltza biak eta horrela ibiltzeak 
ez dakar ezer onik.

Txaketa eta gorbata dotoreekin eta irribarretsu agertzen dira 
beraien hauteskunde kanpainetako karteletan, baina 
galtzontziloetan zuloa dute. Eta atzea izaten da aurrearen ispilu.

Aspalditik listurik dauden zuloak dituzte, etengabe tarratatzen 
direnak eta josi eta birjosi arren, berriz tarratatu eta handitzen 
direnak. 

Horrelakoxe zuloak dituzte estatu espainiarrak eta 
frantziarrak eta guk ez dizkiegu galtzontziloetan adabakiak 
ehunduko inondik inora, guk euskal errepublika ehundu nahi 
dugulako. 

Sortu berria da dagoeneko, Ehun ekimena, auzo eta herri 
ezberdinetan, pedagogia independentistaren bidez, euskal 
errepublikaren beharra azaleratzeko helburuarekin. 

Hasi da, jada, sukalde lanetan, eltzea sutan, irakiten, duela. 
Ehuna izateko sortu da, ehun gradura iristeko eta ehunka mila 
ehuntzeko.

NiRE uStEz

AINHOA NEGERUELA

Aldundiak ezezkoa eman dio 
Olapotoko zubiko bidegorriari
teknikoki bideragarria eta egingarria bazen ere, 
aldundiak ez du 25 metroko bidegorria ahalbidetu

M.R. oÑati
Udalak jakinarazi duenez, saia-
kerek ez dute fruiturik eman, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak ez 
baitu Olapotoko zubian bidego-
rria egiteko egitasmoa onartu. 
Udalak hainbat bilera egin ditu 
Aldundiko Bide Azpiegituretako 
ordezkariekin, Udanara doan 
bide zatia hari dagokiolako, 
baina ez du berau ahalbidetu. 

Bidegorria 25 metro luzatzea 
Gaur egun, 775 metroko luzera 
du Olabartatik Olapotora doan 
bidegorriak eta Udalaren pro-
posamena zen Olapotoko zubi 
gainak hartzen duen luzeran 
–25 metro– bidegorria egitea, 
"zubiaren egitura aldatu gabe".

Udalak Ginger Ingeniaritzak 
enpresari eman zion proiektua-
ren proposamena egiteko enkar-
gua, eta honek "bidegorria ber-
tatik pasatzea teknikoki bide-
ragarria eta egingarria" zela 
baieztatu zuen. Proiektu hau 
aurrera eramateko ahalegin 
etengabean jardun du Udalak, 
"bidegorriak zonako irisgarri-
tasunari eta segurtasunari egin-
go lizkiokeen ekarpenak ikusi-
rik". Aldundiak, gainera, egin-
dako hainbat bileraren ostean 

onartu zuen proiektua "tekni-
koki egingarria" zela. Proiektu 
hau aurrera eramatearen gain 
kostua bere gain hartzeko prest 
zeuden Udala zein oposizioa.

Udalaren "atsekabea" 
Udaletik adierazi dute "atseka-
betuta" daudela Aldundiaren 
erantzuna jakin dutenetik: 
"Proiektu honek eragindako bu-
ruhausteen artean aukera zegoen 
obra eta bide mozketak aprobe-
txatzeko herritarrentzako iris-
garriago eta seguruago den bidea 
gauzatzeko, baina, zoritxarrez, 
Aldundiak ez du onartu". 

Aldundiaren argudioak 
Aldundiko Mugikortasun Sailak, 
berriz, honela argudiatu du Uda-
lak proposatutako proiektua ez 
onartu izana: "Kontuan izan 
behar da zubiaren aurretik eta 
ondoren bidegorria errepide 
plataformatik kanpo dagoela, 
eta, beraz, ez da aproposa zu-
biaren tarte horretan errepide 
plataforma elkarbanatzea. Gai-
nera, gaur egungo ibilbidea 
eraikita dago eta, errepidetik 
zuzen proposatutako aukera 
baino 50 metro luzeagoa bada 
ere, beti izango da seguruagoa".

Emakumeen arteko noka erabileraren gaineko diagnosia eginda, 
noka berreskuratzea da herritar talde honen helburua.
Zer egingo duzue noka bultzatzeko? 
Ikerketa egiteko egin ditugun tertuliak eta elkarrizketak www.
ahotsak.eus webgunean daude jarrita; 400 grabazio inguru. Hori 
jasota dago, euren ardurapean gelditu da lana.
Azaldu duzu aditzak jasotzeko ariketak ere egin dituzuela. 
Zer egiteko asmoa duzue horrekin? 
Elkarrizketetan jasotako aditzekin, poltsikoan eramateko moduko 
aditz-taula edo liburuxka ateratzea da asmoa, erabiltzeko.

Ikastarorik antolatuko 
duzue? 
Bai, badugu asmoa. Datorren 
udazkenean, Udalak antolatzen 
duen Jabetze Eskolaren 
barruan,  emakumeei 
zuzendutako ikastaroa egitea 
da asmoa. Egon daitezke 
gehiago, baina lehenena 
emakumeendako bakarrik 
izatea da asmoa.

Orain herritar batzuk  elkartzen zarete, tarteka, noka berba 
egiteko, ezta?
Bai, hori da. Tarteka elkartzen gara eta denbora horretan noka hitz 
egiten dugu. Gura duena batu daiteke taldera. Abenduaren 14an 
egingo dugun ekitaldian Ingo xonau! dioten txapa batzuk banatuko 
ditugu, egitasmora batzera gura duten lagunek hartzeko.
Zer-nolako harrera izan du orain arte egitasmoak? 
Oso ona. Gure kezkaren berri eman genion Udalari eta berehala 
egin zuen bat ideiarekin. Lanerako ere prest egon dira herritarrak; 
auzoetan, jendea identifikatzen, esaterako, lan handia egin dute. 
Auzo guztietan oso ondo hartu gaituzte, baietz esan digute denek. 
Eskerrik beroenak parte hartu duten denei!

"Aditz-taula atera eta ikastaroa 
antolatuko dugu, noka erabiltzeko"
IDOIA ETXEBERRIA LaNaREN EgiLEa

O.E.

Olabarrietako eta Arantzazuko herritarrak. I.E.

Araoztarrak. I.E.
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M.R. oÑati
Azken jardunaldian Anoeta tal-
dearen aurka lortutako garai-
penarekin (3-4) Gipuzkoako 
txapelketako liderrak dira Aitor 
Sanchezen mutilak eta bihar, 
beste aukera bat izango dute 
sailkapeneko lehen postu horri 
eusteko. Izan ere, Ingou Aloñak 
Gamon Tanatorio Oarso taldea-
ren bisita jasoko du Zubikoan, 
19:45ean.  

"Azken jardunalditan sailka-
peneko lehen postuetan zeuden 
taldeen aurka irabaztea lortu 
dugu, entrenamendu saiotan 

landutakoa praktikan jarriz eta 
bide horretan jarraitzea da tal-
dearen asmoa", adierazi du 
Sanchezek. Horrekin batera, 
Ingou Aloñako entrenatzaileak 
taldearen jarrera azpimarratu 
du: "Taldearen jarrera oso ona 
izaten ari da denboraldi hasie-
ratik, eta hori entrenamendu 
saiotan zein partidutan nabari-
tzen da".

Gamon Tanatorio Oarso taldea 
sailkapeneko bosgarren postuan 
dago, jokatutako bost partidatik 
bina irabazi eta galduta eta ba-
karra bananduta.

Sailkapeneko lehen postuari 
eusteko gogoz dago Ingou Aloña
ingou aloñak ez du hutsik egin azken lau partiduetan 
eta bihar, gamon taldearen bisita jasoko du zubikoan 

M.R. oÑati
Ganbara Abesbatza duela 25 urte 
sortu zuen gazte talde batek, 
eta, ordutik, entseguek, bidaiek, 
txapelketek, kontzertuek... bete 
dute abesbatza honen biografia. 
Gauzak horrela, eta 25. urteu-
rrenaren azken ospakizun gisa,  
bihar, zapatua, Ganbara Abes-
batzak Romantic Sound izeneko 
emanaldia eskainiko du, Bidau-
rretako monasterioan, 19:15ean 
hasita. 

25 urte hauetan abesbatzatik 
pasa diren abeslari eta zuzen-
dari ohien eta gaur egun par-

taide direnekin, 60 pertsonako 
abesbatza osatu du Ganbarak 
biharko emanaldirako. Hala, 
urte hauetan alboan izan dituz-
ten horiei eskainitako kontzer-
tua izango da, eta doakoa. 

Biharko emanaldiaren izenak 
dioen bezala, Ganbara Abesba-
tzak musika erromatikoan oi-
narritutako programa prestatu 
du, eta bi zaitu izango ditu. 
Azken batean, biharko kontzer-
tuan, azken 25 urte hauetan 
abestutako obra erromantikoak 
eta XIX. mendeko musika en-
tzuteko aukera izango da.

'Romantic Sound' kontzertua 
bihar, 25. urteurrena ospatzeko
ganbara abesbatzaren doako kontzertua bihar, zapatua, 
izango da, 19:15ean hasita, bidaurretako monasterioan

Maialen Regueiro oÑati
Urri hasieran, denboraldia abia-
tzeko zeuden Aitor Ugarteren 
mutilak, eta Mekalki Aloña 
Mendiko entrenatzailea honela 
mintzatu zen bigarren maila 
nazionalean hastear zegoen es-
perientziaz: "Taldea gogotsu 
dago maila berrian jokatzeko, 
baina kontziente gara ez dela 
iazko kategoria eta taldeen mai-
la altuagoa izango dela". Gauzak 
horrela, eta denboraldian joka-
tutako sei partiduak galduta, 
honako hau adierazi du Ugartek: 
"Taldea denboraldi hasierako 
ilusio berarekin dago. Egia da 
egin ditugun akatsetatik ikasi 
behar dugula eta mailari neurria 
hartu behar diogula, hainbat 
partidu detaile txikien eraginez 
galdu ditugulako". Modu horre-
tan, Ugarteren mutilek bihar 
etxeko zaleen aurrean izango 
dute aukera denboraldiko lehen 
garaipena lortzeko. Izan ere, 
oñatiarrek Askartza Klaret tal-
dearen bisita jasoko dute, 
18:00etan, Zubikoa kiroldegian. 

Denboraldi-aurre "beltza" 
Ugarteren esanetan, denboraldi-
aurrean izandako bizpahiru 
lesioek asko baldintzatu zuten 
taldearen denboraldi hasiera: 
"Denboraldi-aurrea beltza izan 
zen guretzat. Min hartutako 
jokalariak poliki-poliki ari dira 
errekuperatzen eta taldea kon-
tziente da %100ean egotera iris-
ten garenean emaitza hobeak 
lortzen hasiko garela". 

Akatsetatik ikasi beharra 
Ugartek aitortu du orain arte 
jokatu dituzten partidu askotan  
"irabaztekotan" egon direla: 
"Baina azkenengo momentuko 
akats txiki baten eraginez galdu 
izan dugu partidua eta horieta-
tik ikasi beharra daukagu. Una-

muno taldearen aurka, esate 
baterako, aukera asko izan ge-
nituen partidua irabazteko, eta 
luzapenean bi baloi galdu geni-
tuen, eta, azkenean, lau puntu-
ko aldeagatik galdu genuen". 

Bihar, zaleen aurrean 
Mekalki Aloña Mendik bihar 
du denboraldiko lehen garaipe-
na eskuratzeko beste aukera 
bat. Ugartek aitortu du taldea-
rentzat "garrantzitsua" dela 
zapatu batean 18:00etan jokatzea: 
"Zubikoan sortzen den giroaga-
tik. Ez da berdina domeka batean 
12:00etan jokatzea edota zapatu 
batean 18:00etan. Izan ere, zaleen 
babesak beti laguntzen du par-
tiduan aurrera egitera". Horre-
kin batera aipatu du taldea 
"gogotsu" dagoela talde on baten 
aurka jokatu eta aurrera egite-
ko, baina egoera honetan parti-
du bat irabazteak garrantzi bi-
koitza duela ere adierazi du: 
"Bolada txar baten ostean par-
tidu bat irabazteak taldearen 
eboluzioan eragin dezake".

Mekalki Aloña Mendiren eta Bosteko Irauliren arteko partidua, Zubikoan. IMANOL SORIANO

Denboraldiko lehen 
garaipena lortzeko gogoz
Denboraldian jokatutako partidu guztiak galdu ditu Mekalki aloña Mendik. bihar, aitor 
ugarteren mutilek lehen garaipena eskuratzeko aukera izango dute, 18:00etan 
hasita, zubikoan. oñatiarrek askartza klaret taldea izango dute aurrez aurre

"TALDEA HASIERAKO 
ILUSIO BERAREKIN 
DAGO, BAINA MAILARI 
NEURRIA HARTU 
BEHAR DIOGU"

Bihar eta etzi, San Andres jaiak 
ospatuko dituzte Uribarrin. 
Bihar, Mikel Alberdik idatzita-
ko Uribarriri buruzko liburua-
ren aurkezpena izango da auzo-
ko eskolan. Ondoren, bazkaria, 
musika eta txokolate jaia izan-
go dira. Domekan, 12:00etan, 
meza egongo da, eta ondoren, 
Haizpea elkartean luntxa eta 
bertsolariak izango dira.

San Andres jaiak 
ospatuko dituzte 
Uribarri auzoan

Antixena gaztetxeak Sorgina 
Txirulinaren ipuin kontaketa 
antolatu du domeka honetarako, 
abenduaren 1erako. 17:00etan 
Antixenean hasiko den emanal-
dian musikak ere izango du 
protagonismoa. Ipuin kontake-
ta amaitzean, gainera, bertara-
tutakoek eskulanak egiteko 
aukera izango dute, herriko 
gazte talde batek gidatuta.

Ipuin kontaketa eta 
eskulanak egiteko 
aukera Antixenean



Orrialde honetan, orrialde osoko iragarkia.
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Xabier Urzelai aRRaSatE
Emakumezkoen ohorezko erre-
gional mailan, Leintz Arizmen-
dik, oraingoz, ez du kontrariorik: 
"Lehenengo itzulia amaitzeko 
hiru jardunaldi geratzen dira, 
baina geratzen zaizkigun parti-
duak kontrario gogorren kontra 
ditugu; hala, lehenengo itzulia-
ren amaieran, Gabonetan, iku-
siko dugu non dagoen talde 

bakoitza", dio Andoni Ezkurra 
entrenatzaileak: "Iaz moduan, 
aurten ere aurrealdean ibiltzea 
da helburua. Lau onenen artean 
egon gura genuen liga hasieran, 
baina egia da iaz baino hobeto 
gabiltzala". 

Izan ere, iaz, Realaren eta Ei-
barren atzetik egon ziren deba-
goiendarrak. "Bi talde horiek, 
baina, gora igo dira. Reala zu-

zenean igo zen gora, liga iraba-
zi zuelako. Eta Eibarrek, ligan 
bigarren sailkatu eta gero, biz-
kaitarren eta arabarren kontra 
hiruko torneoa irabazi zuen eta 
eurak ere mailaz igo ziren. Hala, 
bi talde horiek hutsunearen 
ondoren, Leintzekoak katego-
riako oilar bilakatu dira. "Tolo-
saren kontrako partiduan ber-
dindu egin genuen, eta, egia 

esan, gehiago merezi izan ge-
nuela uste dut, baina partidu 
bakoitza mundu bat da". Hala, 
debagoiendarrek zapatuan bi-
garren postuan dagoen Urolaren 
bisita izango dute: "Iaz sailka-
penaren atzealdean egon ziren, 
baina taldea indartu dute eta 
aurten ondo dabiltza. Kategoria 
honek hori du, urte batetik bes-
tera taldeak asko alda daitez-
keela, eta bizpahiru jokalari 
erabakigarriak izan daitezkeela". 

Bergara, atzetik aurrera 
Liga makal hasi eta gero –ber-
dinketa bat eta bi porrot–, ka-
tegoria horretako ibarreko bes-
te taldea, Bergara, oso ondo 
dabil. Azken zazpi partiduetatik 
sei irabazi dituzte, eta horri 
esker sailkapenean geroago eta 
aurrerago daude –joan den astean 
4-0 irabazi zieten Itxaudikoei. 
Asteburuan, berriz, Hernanin 
jokatuko dute, sailkapenean 
atzerago dagoen taldearen kon-
tra.

Hala, datorren asteburuan, 
abenduko zubian, debagoienda-
rren arteko derbia izango da 
Ipintzan. Asteburu berezia denez, 
baina, oraindik ez dute ordute-
gia zehaztu.

Lore Etxeandia, Mojategin, Touring taldeko jokalariak presionatzen. GOIENA

Leintz Arizmendi 
menderaezin dabil 
 FUTBOLA  ohorezko erregional mailan lider dira, jokatutako bederatzi partiduetatik 
zortzi irabazi eta gero. "oñatiarrak batu zaizkigu aurten taldera, eta sendotasuna 
eman digu horrek", dio andoni Ezkurrak. bigarren dagoen urolaren bisita izango dute

Fagor Industrial taldeak sailka-
penean bi postu gorago dagoen 
Escolapiosen kontra jokatuko 
du zapatuan Zubikoan (20:00). 
Oñatiarrek sendotasuna eraku-
tsi dute orain arte etxean, baina 
etxetik kanpora ez dituzte emai-
tza onak batu –partidu bakarra 
irabazi dute–. Ford Mugarri 
Arrasatek, berriz, Urdanetaren 
kantxan jokatuko du zapatuan 
(19:30, Bilbo). 

 ESKUBALOIA  Parean 
dagoen Escolapios 
bihar Zubikoan

Argazkioinaxxx. ARGAZKIJABEAXXX

Gipuzkoako urteko kirolari 
onena erabakitzeko sariketa 
jarri du abian Gipuzkoako Di-
putazioko Kirol Sailak, eta Gi-
puzkoa.eus atarian klikagarri 
egon dira hautagai horiek –as-
telehena izan zen botoa emate-
ko azken eguna–. Tartean, De-
bagoieneko hainbat kirolari 
daude, Beñat Rezusta eta Mikel 
Linazisoro, eta baita Aloña 
Mendiko mendi saila ere.

 KIROL SARIAK  Ibarreko 
hainbat hautagai 
Diputazioaren sarietan

Linazisoro da hautagaietako bat. GOIENA

Erregional preferentean, ligan 
bigarren postuan dagoen Aloña 
Mendik (25 puntu) lider dagoen 
Beasain (28 puntu) hartuko du 
domekan Azkoagainen (16:30). 
Oñatiarrek jardunaldiko 
ezustekoetako bat eman zuten 
joan den astean, azken postuan 
zegoen Oriokoren zelaian galdu 
eta gero (2-1). Beasainek 
lortutako hiru puntuko aldea 
txikitzeko aukera dute orain. Aloña Mendik Lagun Onaken kontra jokatutako partiduko irudia. GOIENA

Aloña Mendik liderra hartuko du etzi

Ohorezko erregionalean, 
etxekoen intereserako 
asteburu txarra izan zen 
aurrekoa; hirurek galdu 
zituzten partiduak.

Oraingo asteburuan, 
Bergarak (9 puntu) eta 
Mondrak (9 puntu) jokatuko 
dute etxean. Arrasatearrek 
12. postuan dauden 
Elgoibarkoak hartuko 
dituzte Mojategin (zapatua, 
16:30), eta bergararrek 
puntu kopuru berbera (12) 
duen Oiartzun hartuko dute 
bihar Agorrosinen (15:30). 
Berez, ez dira ligako 
kontrariorik gogorrenak; 
etxekoek baino garaipen 
bat gehiago eskuratu duten 
taldeak dira. Aretxabaletak, 
berriz, laugarren dagoen 
Añorgaren (21 puntu) 
zelaian jokatuko du 
zapatuan, 16:30ean.

Mondrak eta 
Bergarak, 
etxean
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Xabier Urzelai aNtzuoLa
Asteburu berezia izango da Ai-
tor Mendizabalendako (Antzuo-
la, 1983). Berezia eta emozioz 
betetakoa, zortzi urtez Aspeko 
pilotaria izan eta gero Eibarko 
enpresarekin azken partidua 
jokatuko du eta. Xabier Tolosa-
rekin batera osatuko du bikotea, 
eta Julen Retegi eta Iñigo Bikuña 
izango ditu aurrean.

Eta partidu berezi horretan 
ondoan izango ditu gertukoak, 
Antzuolako zale asko izango di-
ra-eta harmailetan: "Enpresak 
hiruzpalau egun ezberdinen ar-
tean aukeratzeko esan zidan, eta 
gauza asko izan nituen kontuan; 
zapatuan San Andres eguna da 
Eibarren eta giro polita izango 
da, Astelena frontoi berezia da, 
jokaleku ederra; gainera, An-
tzuolatik gertu dago Eibar, eta 
urte hauetan jarraitu nauten 
zaleak pilotalekuan izango dira".

Aspe enpresaren erabakiaren 
aurrean, Antzuolakoak aitortu 
du lehenbailehen agurtu gura 
zuela: "Ez nuen denbora asko 
jokatu barik egon nahi".

Ospakizun moduan hartuko du
Albiste txarra barneratu eta 
gero, Mendizabal III.ak ospaki-
zun moduan hartuko du eguna: 
"Mentalizatuta nago zapaturako, 
baina momentu berezia izango 

da, zalantza barik. Jende asko 
joango da Antzuolatik eta ospa-
kizun modura hartuko dut egu-
na; gozatzea, hori da asmoa".

Eibarko agurra ez du bereha-
lakoan ahaztuko, baina ondoren 
Antzuolan izango du jarraipena: 
"Elkarte batera joango gara la-
gunartean, elkarrekin afalduko 
dugu eta horrela emango diogu 
amaiera egunari". Bada, pilota-
ri antzuolarra Goiena Telebis-
tako Harmailatik saioan izango 
da astelehenean (21:30), eta Pun-
tua-n elkarrizketa egingo diote 
datorren astean.

Aitor Mendizabal aste barruan herriko pilotalekuan. MIREIA BIKUÑA

Agurra baino gehiago, 
ospakizuna izango da
 PILOTA  zortzi urtez aspeko pilotaria izan denak herrikideen babesa izango du bihar 
agur partiduan, Eibarko astelenan (17:00). Ehun sarrera gorde dituzte herritik joango 
diren zaleendako. astelehenean, 'Harmailatik' saioan egongo da antzuolarra

Gipuzkoarren 
arteko derbia
 SASKIBALOIA  Joan den astean 
Baskoniaren kantxan irabazita, 
(72-79) Mondragon Unibertsitatea 
hirugarren postuan dago. Domekan, 
berriz, sailkapenaren erdialdean 
dagoen Ulacia Grupo ZKE taldearen 
kontra jokatuko dute; gipuzkoarren 
arteko derbia, beraz (Iturripe, 
18:30). Argazkian, MUko Simion 
baloiarekin, Filipenses taldearen 
kontrako partiduan.

GOIENA

Jaialdiko bigarren partidua 
eskuz binako 
txapelketakoa izango da, 
eta hor, Irribarriak eta 
Rezustak Ezkurdiaren eta 
Martijaren kontra jokatuko 
dute. Joan den astean, 
Aramako eta Bergarako 
pilotariek oso pattal hasi 
zuten txapelketa (5-22).

Eta ondoren...  
eskuz binakoa

FUTBOLA

OHOREZKO ERREGIONA.

Añorga-Aretxabaleta
Zapatua. 17:30. Rezola.

Mondra-Elgoibar
Zapatua. 16:30. Mojategi.

Bergara-Oiartzun
Zapatua. 15:30. Agorrosin

ERREGIONAL PREFERE.

Getariako-Mondra
Zapatua. 16:00. Orio.

Aretxabaleta-Idiazabal
Domeka. 16:30. Ibarra.

Zumaiako-Antzuola
Domeka. 17:00. Zumaia.

Aloña Mendi-Beasain
Domeka. 16:30. Oñati.

LEHEN ERREGIONALA

Aloña Mendi-Eibartar.
Zapatua. 17:45. Azkoaga.

Aretxabaleta-Bergara
Zapatua. 18:00. Ibarra.

OHOREZKO GAZTEAK

Aretxabaleta-Urola

Zapatua. 16:00. Ibarra.

Mondra-Beasain

Domeka. 16:30. Mojategi.

Lagun Onak-Aloña Me.

Zapatua. 16:00. Garmen.

Ilintxa-Bergara

Zapatua. 16:00. Legazpi.

EMAKUMEZKO OHOREZ.

Leintz Arizmendi-Urola

Zapatua. 18:30. Mojategi.

Hernani-Bergara

Domeka. 12:00. Hernani.

ARETO FUTBOLA

MAILA NAZIONALA

Gernikako-Eskoriatza

Zapatua. 16:45. Gernika.

EUSKADIKO TXAPELKE.

Aretxabaleta-Soloarte

Zapatua. 17:00. Ibarra.

Jarrilleros-Mondrate

Zapatua. 19:30. Portugale.

SENIOR NESKAK

Laskorain-Eskoriatza

Zapatua. 20:30. Tolosa.

ESKUBALOIA

EUSKADIKO TXAPELK.

Fagor Indu.-Escolapios

Zapatua. 20:00. Zubikoa.

Urdaneta-Ford Mugarri

Zapatua. 19:30. Bilbao.

EUSK. TXAP. EMAKUM.

Const. Aloña-Irauli  

Domeka. 12:00. Zubikoa.

GIPUZKOAKO SENIOR.

Urola-Soraluce BKE

Zapatua. 17:30. Zumarra.

SASKIBALOIA

EBA

MU-Ulacia Grupo ZKE 

Domeka. 18:30. Iturripe.

EUSKADIKO TXAPELKETA

H. Bilbao-Alkide. Ointxe 

Domeka. 18:00. Bilbao.

Mekal. Aloña-Askartza

Zapatua. 18:00. Zubikoa.

GIP. SENIORRAK

Bergara Sora.-Antigua 

Zapatua. 16:00. Labegara.

ERRUGBIA

EUSKADIKO TXAPELKETA

Funes-ART Kanpanzar 

Zapatua. 16:00. Funes.

aStEbuRuko HitzoRDuak



40    KULTURA Egubakoitza  2019-11-29  GOIENA ALDIZKARIA

A. Aranburuzabala oÑati
Frantziako taldea oso estimatua 
da punk-oi! estiloa gustuko du-
ten zaleen artean. Europan eta 
munduko herrialde askotan izen 
handia dauka. Zortzi urteko 
ibilbidean, hiru disko dituzte 
kalean; horrez gainera, orain 
dela gutxi argitaratu duten EP 
bat ere bai. Oñatiko gaztelekuan 
izango dira bihar, zapatua, 
22:00etan hasita.

Talde berria, eskarmentuarekin 
Hodei Beitia –Arkada Social eta 
Des-kontrol– abeslariak, Ibi –Non 
Servium– gitarra-joleak eta Xa-
bik –Kaotiko– osatzen dute Yu-
gular hirukotea. Orain dela 
urtebete eskas sortu zuten eta 
punk, hardcore eta oi! estiloak 
dituzte oinarrian. Disko labur 
bat eta orain dela gutxi argita-
ratutako Verdugo de verdugos 
lan luzea dituzte.  

Taularen gaineko hirukoa bo-
robiltzeko, herriko Tilikum 
taldea gonbidatuko dute gazte-
lekura; eta bukatutakoan, Ittu-
rri tabernan jarraituko dute 
jaia, DJ Motherfuckerrekin. 

Sarrerak aurrez salgai
8 eurotan eros daitezke aurrez, 
Oñati.eus atarian, eta 10 eurotan, 
leihatilan erosiz gero.

Parisko Lion's 
Law oi! taldea 
bihar Oñatiko 
gaztelekuan
Yugular eta tilikum ere 
oholtza gainean izango 
dira; bukatutakoan, itturri 
tabernan DJ Motherfucker

Aitziber Aranburuzabala aRRaSatE
Izaskun Murgia Elkarte Liri-
koari lekukoa hartuta, opera 
eta zarzuela pieza ezagunekin 
osatutako gala lirikoa antolatu 
du Arrasateko Ozenki Elkarteak 
Amaia antzokian. "Kontzertu 
formatuan izango da; ia bi ordu 
iraungo du. Normalean, ez dute 
elkarrekin abesten, baina erre-
pertorio bat proposatu diegu, 
eta bakarlari eta duo formatuan 
abestuko dute", azaldu du elkar-
teko kide Manu Gallardok.

Udalaren Arrasate.eus atarian  
eta Amaia antzokiko leihatilan 
eros daitezke sarrerak, 18 euro-
tan; elkartera idatzita ere –ozen-
kielkartea@hotmail.com– sarre-
rak gordetzea eska daiteke.

Emanaldia, bi zatitan banatuta 
Publikoak gozatzea dutela hel-
buru nagusi azaldu du Gallardok, 
eta horretarako kantu ezagu-
nekin osatu dutela kontzertua-
ren kantu-zerrenda: "Guztiak 
ez badira, ia guztiak, ezagutuko 
dituzue gehienok, eta askok 
kantatu ere egingo duzue, se-
guru". 

Errezitaldi lirikoa bi zatitan 
banatu dutela gaineratu du: 
"Lehenengoan, operari eta na-
politanei, hau da, Italiako kan-
tu herrikoiei, egin diegu lekua, 
bereziki; eta atal horretan abes-
tuko dituzte, besteak beste –ba-
tzuetan bakarka eta beste ba-
tzuetan binaka–, La Bohéme, 
La Traviata, Turandot eta Car-

men operetako aria garrantzi-
tsuenak. Bigarren zatian, zar-
zuela izango da protagonista. 
Ikaragarri gustatzen zaigu 
zarzuela eta eskualdean, oro-
korrean, zale asko daude, eta 
horregatik lekua egin gura izan 
diogu gala lirikoan. Atal horre-
tarako ere kantu ezagunak au-
keratu ditugu; horien artean, 
Soto del Parral, Luisa Fernanda 

eta La tabernera del puerto obre-
takoak".

"Puntako abeslariak" 
Horrelako ekitaldietan ohikoa 
den moduan, Amaia antzokian 
hiru ahots nagusiak – tenorea, 
baritonoa eta sopranoa– izatea 
gura zuten antolatzaileek, eta 
goi mailako abeslariei propo-
satu zieten: "Batzuk aurrez 
Amaian izandakoak dira eta 
beste batzuk gurera ekartzeko 
aspaldiko nahia genuen. Agen-
da konplikatuak dituzten arren, 
lortu dugu guztienak bateratzea; 
hortaz, oso eskertuta gaude 
eurekin".

Aurrera begirako asmoak 
Gabonetako galaz gainera, bes-
te ekitaldi batzuk ere antolatzen 
ari direla aurreratu du Gallardok: 
"Oraindik ez dago guztiz lotuta, 
baina gure asmoa da Cavallería 
Rusticana opera ekartzea Arra-
satera otsail edo martxo ingu-
ruan. Era berean, Debagoieneko 
beste elkarte batzuekin elkarla-
nean ari gara; besteak beste, 
Bergarako Musika Eskolarekin, 
ea sortzen ari diren azken mu-
sikala ere gurera ekartzea lortzen 
dugun". 

Gala lirikoa, opera eta 
zarzuela zaleentzako
ozenki Elkartearen eskutik, alberto arrabal baritonoa, arkaitz Mendoza piano-jolea, 
David baños tenorea eta Elisa Di Pietro sopranoa izango dira abenduaren 17an, 
martitzena, 20:00etan, amaia antzokian; sarrerak –18 eurotan–, online eta antzokian

"ERRAZ ENTZUTEKO 
KANTU EZAGUNEKIN 
OSATU DUGU GALAKO 
ERREPERTORIOA"
MaNu gaLLaRDo, ozENki ELkaRtEa

Alberto Arrabal baritonoa, Arkaitz Mendoza piano-jolea, David Baños tenorea eta Elisa Di Pietro sopranoa. OZENKI ELKARTEA
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Aitziber Aranburuzabala ELgEta
Kataluniako dantzazale talde 
batek orain dela bost urte sor-
tutako ekimena da Escamot ca-
talà; euren helburua abenduko 
zubian Euskal Herrira musika-
riak eta dantzariak bisitan etor-
tzea da, eta herri horietan dan-
tzaldiak sortzea. Antolatzaileen 
esanetan, urtetik urtera arra-
kasta handiagoa dute Katalu-
niako eta Euskal Herriko dan-
tzazaleen artean, saioetan sortzen 
duten dantza-giro ederragatik.

Hogeita hamasei lagun etorri-
ko dira aurten Escamot català 
irteeran Euskal Herrira, eta 
hiru geltoki izango dituzte:  
Iruñean abenduaren 6an lehe-
nengoa, Elgetan hurrengo egu-
nean eta Nafarroako Lakabe 
herrian abenduaren 8an.

Dimentsio politikoa, aurten 
Ohiko dantza-giroaz gain, di-
mentsio politikoa ere eman nahi 
izan diote aurtengo topaketari; 
hori horrela, Katalunian bizitzen 
ari den egoerari buruzko hitzal-
di-tertulia prestatu dute udale-
txean, 13:00etarako, eta, ondoren, 
Mendizaleen Plazan L'estaca 
kantua elkarrekin abesteko pro-
posamena egin dute. Arratsal-
dean, berriz, dantza izango da 
egitarauko protagonista nagusia: 
"Kataluniako dantzei buruzko 

ikastaroa jasoko dugu Espaloia 
antzokian, Joan Codina Vilaren 
eskutik. Tailerrean parte hartu 
gura dutenek Elgeta.eus atarian 
eta Elgetako udaletxean eman 
beharko dute aurrez izena, eta  
5 euro dira ordaindu beharre-

koak. 20:00etan, dantza saio 
irekia eta doakoa egingo dugu, 
hiru hilean behin egiten dugun 
moduan; zuzeneko musikarekin, 
oraingoan. Europako mendebal-
deko folk dantzaldietan eta gu-
rean ohikoak diren dantzak –
borobila, chapelloise-a, kontra-
dantzak, pasodoblea...–, Okzita-
niako sokak eta korro-dantzak 
eta Kataluniako askotariko 
dantzak egiteko asmoa dugu".  

Dantzatzeko aukeraz gainera, 
jateko eta edatekoak ere izango 
dira Espaloian; besteak beste, 
talo ekologikoak. 

Escamot català taldeko kideak Espaloia antzokian. GOIENA

Katalunia eta Euskal 
Herria batzeko ekimena
'Escamot català' izena duen ekimena laugarrenez helduko da Elgetara, abenduaren 
7an; ohiko dantza saioaz gain, hitzaldi-tertulia eta bestelakoak izango dira, Herrixa 
Dantzan-ek, Elgetako udalak eta Elgetako gure Esku ekimenak elkarlanean prestatuta 

A. Aranburuzabala aRRaSatE
Datorren eguena jai bezpera 
izanik, Kooltur Ekintzak ekime-
nak ez du saiorik antolatuko; 
hori horrela, abenduaren 12an 
izango da lehenengoa, The Ca-
paces taldearen eskutik.

Antolatzaile taldeko Iker Ba-
randiaranek dio hirugarren 
aldiz gonbidatu dutela aurten 
hogeigarren urteurrena ospatzen 
ari den Kataluñako The Capaces 
taldea: "Euskal Herrian bira 
egingo dute eta argi zuten Arra-

satera etorri nahi zutela. Mar-
tillo izeneko frontwoman indar-
tsuaren taldeak punk-rock oso 
azkarra egiten du, eta hardco-
retik ere hurbil dago".

Bizkaikoa eta Japoniakoa 
Euskadi Gaztea Maketa Lehia-
ketako irabazle Sua taldea izan-
go da hurrengoa: "Euskal mu-
sika eszenan sorpresa izan da 
talde hori, post-rockaren eragi-
nak ditu, elektronikoak ere bai...  
Urtea borobiltzeko, Japoniako 
Brahaman taldea etorriko da".

Kooltur Ostegunak kontzerturik 
ez da izango datorren astean
the Capaces, Sua eta brahman musika taldeak izango 
dira, hurrenez hurren, arrasateko gaztetxean abenduan

DANTZA TAILERREAN 
PARTE HARTZEKO 
IZENA EMAN BEHAR 
DA; BESTE EKITALDIAK 
IREKIAK DIRA
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1. ETXEBIZITZAK

101. SALDU
Arrasate. Alde zaharrean, 
Maalako errebalan, 60 
metro koadroko etxebizi-
tza salgai. Igogailuarekin. 
Gurpil-aulkientzat egoki-
tua. Berogailu indibiduala. 
Trastelekua barne. Tele-
fonoa: 655 82 47 29 

104. ERRENTAN HARTU
Arrasate. Etxebizitza 
behar dut errentan, igo-
gailuarekin. 612 48 13 36

Arrasate. Igogailua dau-
kan etxebizitza behar dut 
errentan hartzeko. Tele-
fonoa: 688 85 44 78 

Bergara. Bergaran bi 
pertsonarentzat etxebizi-
tza errentan hartu nahi 
dut. 666 07 42 98 

105. ETXEAK OSATU
Arrasate. Logela ematen 
da errentan Musakolan. 
682 31 97 37 

4. LANA

401. ESKAINTZAK
Arrasate. Nagusiak zain-
tzen etxean bertan bizi 
izateko pertsona atsegina 
eta arduratsua behar da. 
Esperientzia eta legezko 
agiri guztiak beharko li-
tuzke. 667 01 89 13 edo 
607 89 08 40 

402. ESKAERAK
 Bergara eta Antzuola. 
Nagusiak zainduko nituz-
ke. Soziosanitario titulua 
daukat. 696 84 19 51 

Bergara. Neska ardura-
tsua goiz edo arratsaldez 
umeak zaintzeko gertu. 
660 64 32 79 

 Debagoiena. Baserriko 
lanak, margolari lanak eta 
pertsona nagusien zain-
tzarako prest nago. Tele-
fonoa: 682 91 33 96 

Debagoiena. Eraikuntza, 
margo, garbiketa, nagu-
sien zaintza eta sukalda-
ri lanetan laguntzeko 
prest. 695 40 56 65 

Debagoiena. Erizain la-
guntzailea gertu astebu-
ruetan orduka lan egiteko. 
631 98 15 50 

Debagoiena. Esperientzia 
duen neska gertu nagu-
siak eta umeak zaintzeko 

edo etxeko lanak egiteko, 
etxean bertan bizi izaten. 
Berehala hasteko mo-
duan. 688 74 02 01 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izatean edo orduka 
lan egingo nuke garbiketan 
edo nagusi zein umeak 
zaintzen. Asteburuetan ere 
bai. 603 66 37 36 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka 
ume eta nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. Arlo 
horretan lan egindakoa 
naiz. 631 53 22 19 

Debagoiena. Etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka, 
zaintza lanak egingo ni-
tuzke. 602 60 66 52 

Debagoiena. Garbiketan 
edo umeak eta nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
697 64 90 67 

Debagoiena. Garbiketan 
eta ume zein nagusien 
zaintzan lan egingo nuke. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. Telefonoa: 
662 02 45 80 

Debagoiena. Harreragile 
moduan, nagusiak zain-
tzen edo garbiketan lan 
egingo nuke. Telefonoa: 
635 55 38 18 

Debagoiena. Legezko 
agiriak dauzkan emaku-
mea gertu denetariko 
garbiketak egin eta nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
648 21 28 55 

Debagoiena. Mutil ardu-
ratsua gertu nagusiak 
zaintzeko, etxeak, atariak 
zein elkarteak garbitzeko, 
edota okindegian lan egi-
teko. 611 21 35 77 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzeko prest 
nago. Eguneko edozein 
momentutan libre. Garbi-
keta lanetan aritzeko 
prest. 631 93 11 90 

Debagoiena. Nagusiak 
eta umeak zaintzen edo-
ta garbiketan lan egingo 
nuke. Etxean bertan bizi 
izaten edo orduka. Tele-
fonoa: 639 74 03 22 

Debagoiena. Nagusiak 
zaindu eta kalera lagun-
tzen edota garbiketan 
jarduteko gertu nago. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. 608 49 89 95 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen edota garbiketan 
lan egingo nuke, etxean 
bertan bizi izaten edo 
bestela. Legezko agiriak 
dauzkat eta kontratuare-
kin lan egitea eskertuko 
nuke. 603 85 29 14 

Debagoiena. Nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
Esperientzia handia dau-
kat. 632 07 62 14 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu denetariko 
garbiketak egin eta nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
631 67 51 01 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu denetariko 
garbiketak egin eta nagu-
siak zaintzeko. Telefonoa: 
612 27 82 34 

Debagoiena. Neska ar-
duratsua gertu nagusiak 
eta umeak zaintzeko 
edota garbiketak egiteko. 
Orduka, etxean bertan bizi 
izaten edo asteburuetan. 
632 04 13 49 

Debagoiena. Neska ger-
tu umeak eta nagusiak 
zaintzeko edota garbike-
tak egiteko. Telefonoa: 
632 21 60 37 

Debagoiena. Okin, zer-
bitzari edo garbiketa lanak 
egiteko edota haurrak eta 
nagusiak zaintzeko prest. 
Telefonoa: 651 57 88 28 

Debagoiena. Ospitalean 
zein etxean zaintza lanak 
egiteko gertu nago. Tele-
fonoa: 616 20 49 83 

Debagoiena. Pertsona 
nagusi edo umeen zain-
tzarako edo garbiketak 
egiteko gertu nago. Gaue-
tan ere bai. Telefonoa: 
632 87 91 90 

Debagoiena. Pertsona 
nagusi edo umeen zain-
tzarako prest nago. Gaue-
tan ere bai. Garbiketa 
lanetan aritzeko prest. 
632 37 65 40 

Debagoiena. Pertsona 
nagusiak zaintzeko, su-
kaldari laguntzaile lane-
tarako edota joskintza eta 
arropa konponketak egi-
teko prest. Telefonoa: 602 
65 07 72 

Debagoiena. Prest nago 
margolari moduan, per-
tsona nagusien zaintzan 
edota baserri lanetan 
aritzeko. 602 88 89 83 

Debagoiena. Soziosani-
tario titulazioa daukan 
emakumea lanerako 
gertu. Esperientzia handia 
daukat nagusiak zaintzen. 
688 73 10 25 

Debagoiena. Sukaldean, 
garbiketan, emakumeak 
zaintzen zein baserriko 
lanetan esperientzia dau-

kan emakumea, lan bila. 
Telefonoa: 688 77 45 39 

Debagoiena. Umeak eta 
nagusiak zaintzen edota 
garbiketan lan egingo 
nuke. Etxean bertan biz 
izaten eta asteburuetan 
ere bai. 631 91 55 77 

Debagoiena. Zaintza la-
nak egingo nituzke umee-
kin, nagusiekin eta baita 
ospitalean ere. Garbiketa 
lanetarako prest. Telefo-
noa: 603 64 98 53 

Debagoiena. Zerbitzari 
edo garbiketa lanak egi-
teko edota haurrak eta 
nagusiak zaintzeko prest. 
Telefonoa: 688 72 57 61 

Lan bila. Neska euskal-
duna, gizarte eta kultur 
animazio goi mailako zi-
kloa ikasitakoa. Lan es-
perientzia handia ume eta 
ezindu psikikoekin. Begi-
rale esperientzia bi arloe-
tan. Dendari eta eskulan 
begirale moduan lanean 
ume dendan. Dendari edo 
antzeko zeozetan lan 
egingo nuke. Baita ere 
umeekin, eguneko zen-
troetan edo suertatzen 

den lekuan. Durangaldean 
edo Antzuola-Begara in-
guruan. Interesatuok 
deitu telefono zenbakira: 
690 99 66 18 

5. IRAKASKUNTZA

501. JASO
Eskola partikularrak. 3 
DBHko ikasle bati eskola 
partikularrak emango 
dizkion norbait behar 
dugu. 695 70 58 33 (Ana) 

Euskara eskolak Berga-
ran. 4. DBH mailako 
ikasle bati euskara esko-
la partikularrak emango 
dizkion norbait behar 
dugu. Deitu telefono zen-
bakira: : 653 72 28 19 
(Jaione) 

6. MOTORRA

602. EROSI
Land Rover bila nabil. 
Land Rover Defenderra 
behar dut baserrirako. 
Berdin dio zein egoeratan 
dagoen: IAT gabe, matxu-
ratuta, kolpearekin. Deitu 
telefono zenbakira:  623 
17 95 37 

7. ANIMALIAK

703. EMAN
Katakumetxoak opari. 
Hiru hilabete inguruko 
katakumeak ematen dira 
opari. Nahi duenak dei 
dezala zenbaki honetara: 
653 72 89 17 

Txakurkumeak. Oñatin, 
Araotzen, arratoi txakur-
kumeak ditugu emateko. 
Ar bat eta bi eme. 616 01 
40 17 edo 615 00 69 35 

704. BESTELAKOAK
Txakurra agertu da To-
rreauzon. Txakur bat 
agertu da Torreauzon, 
Munasategi baserrian. 
Beltza eta marroia da eta 
pintxodun lepoko beltza 
darama. Inorena bada, 
idatzi mesedez zenbaki 
honetara: 616 67 08 82 

8. DENETARIK

801. SALDU
Botoidun akordeoia 
salgai. Pigini markako 
botoidun akordeoia salgai. 
Oso egoera onean dagoen 
akordeoia da. 605 76 07 
59 edo 652 76 04 15 

iRagaRki SaiLkatuak

OÑATI
aldizkari banatzaileak behar dira.

bidali mezua Whatsappez 
edo e-postaz:
688 69 00 07

banaketak@batubanatu.eus

943 25 05 05 

SaiLkatuak@goiENa.EuS

WWW.goiENa.EuS/SaiLkatuakk

• Eguazteneko 12:00ak arte jasotako 
iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

• Hortik aurrera ez da onartuko 
aldaketarik, ez eta iragarkia bertan 
behera uzterik ere.

• goiENak ez du argitaratzen diren 
iragarkien ondorioz sor daitezkeen 
operazioen erantzukizunik.

IRAGARKIA JARTZEKO:

ZAPATUA, 30

09:00 123 Hemen da Miru

09:30 Kantari Gasteiz 1

10:00 Kantari Donostia 3

10:30 Hala bazan 5

11:00 Hemen Debagoiena

12:00 Harira: Eider Mendoza

13:00 Bertso saioa: Oiartzun

14:00 Osoko bilkura: 

Bergara

15:00 Hala bazan 4

15:30 Hemen Debagoiena

16:30 Kantari Gasteiz 1

17:00 Kantari Donostia 3

17:30 123 Hemen da Miru

18:00 Osoko bilkura: Oñati

19:00 Hala bazan 5

19:30 Asteko errepasoa

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hala bazan 4

21:30 Hala bazan 5

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Osoko bilkura: 

Bergara

DOMEKA, 1

09:30 Kantari Gasteiz 1

10:00 Kantari Donostia 3

10:30 123 Hemen da Miru

11:00 Kantari Gasteiz 1

11:30 Kantari Donostia 3

12:00 Hala bazan 4

12:30 Hala bazan 5

13:00 Osoko bilkura: Oñati

14:00 Elkarrizkettap: Bea 
Sever

14:30 Asteko errepasoa

15:00 Hemen Debagoiena

16:00 Elkarrizkettap: Olatz 
Salbador

16:30 Hala bazan 4

17:00 Kantari Gasteiz 1

17:30 Kantari Donostia 3

18:00 Bertso saioa: Oiartzun

19:00 Huhezinema 7

19:30 Elkarrizkettap: Olatz 
Salbador

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Asteko errepasoa

21:30 Hala bazan 5

22:00 Hala bazan 4

22:30 Osoko bilkura: 
Bergara

23:30 Hemen Debagoiena

EGUBAKOITZA, 29

10:00 Hemen Debagoiena

11:00 Elkarrizkettap: Olatz 
Salbador

11:30 Hemen Debagoiena

12:30 Huhezinema 7

13:00 Hala bazan 5

13:30 Hemen Debagoiena

14:30 Albisteak

14:45 Harmailatik

15:15 Hemen Debagoiena

16:15 Albisteak

16:30 Kantari Donostia 2

17:00 Albisteak

17:15 Hala bazan 5

17:45 Albisteak

18:00 Hemen Debagoiena

19:00 Huhezinema 7

19:30 Hala bazan 5

20:00 Hemen Debagoiena

21:00 Hala bazan 5

21:30 Elkarrizkettap: Bea 
Sever

22:00 Hemen Debagoiena

23:00 Hala bazan 5

23:30 Elkarrizkettap: Bea 
Sever

POLITIKARIEKIN EZTABAIDA SAIOA
‘Harira eztabaida’ Martitzenean, 21:00 eta 23:00

GOIENA

ASTEBURUKO KIROL HITZORDUEN ERREPASOA
‘Harmailatik’ Astelehena, 21:30 eta 23:30

GOIENA

aStEa goiENa tELEbiStaN

EGUAZTENA, 4

OSKAR ALEGRIARI 
ELKARRIZKETA
‘Elkarrizkettap’ 

21:30/23:30

EGUAZTENA, 4

GIPUZKOAKO BERTSO 
TXAPELKETA: TOLOSA
‘Bereziak’ 

19:00

ZAPATUA, 30

BERGARAKO OSOKO 
BILKURA
‘Bereziak’ 

14:00/23:00

ZAPATUA, 30

DONOSTIAKO UMEAK 
KANTUAN ETA DANTZAN
‘Kantari’ 

10:00/17:00

GOIENA

GOIENA TELEBISTAKO 
PROGRAMAZIO OSOA: 
goiena.eus/
telebista
Edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 29 SANCHEZ: Euskal Herria plaza 15 / 943 79 09 74
Zapatua, 30 ESPAÑOL MORALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Domeka, 1 RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Astelehena, 2 ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Martitzena, 3 ALBERTO AZKOAGA: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
Eguaztena, 4 M. FCA. AZKOAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Eguena, 5 FERNANDEZ: Musakola 11 / 943 79 22 26

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 29 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
Zapatua, 30 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Domeka, 1 ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Astelehena, 2 OIARBIDE: San Antonio 5 / 943 76 11 05
Martitzena, 3 ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguaztena, 4 MOZOS: Iparragirre 2 / 943 76 12 15
Eguena, 5 URRITIKOETXEA: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 29 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Zapatua, 30 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Domeka, 1 ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
Astelehena, 2 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Martitzena, 3 IGARTUA: Kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
Eguaztena, 4 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 5
Eguena, 5 GARATE: Kale Barria 42 / 943 78 05 5

arrasate  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)
2019ko abenduaren 31ra arte:
RUIZ: Nafarroa etorbidea 1 /  
943 79 14 09

bergara  g a u e z  e g u n e r o

(22:00etatik 09:00etara)
2019 osoan:
OIARBIDE: San Antonio 5 /  
943 76 19 63

Gipuzkoako farmazien egutegia 
eskura izateko:
COF Gipuzkoa aplikazioa 
deskargatu Google Play eta  
App Store dendetan.

guARDiAKO FARMAziAK

Maria Luisa Larrabe Irusta. Arrasaten, azaroaren 1ean. 91 urte.
Lucia Rus Cejudo. Aretxabaletan, azaroaren 1ean. 93 urte.
Luis Maria Fernandez de Gamboa Grajales.  
Arrasaten, azaroaren 1ean. 79 urte.
Kristina Landaluze Untzueta. Arrasaten, azaroaren 2an. 89 urte.
Blanka Perea Ortueta. Aretxabaletan, azaroaren 3an. 82 urte.
Mertxe Zubia Elorza. Oñatin, azaroaren 3an. 66 urte.
Julio Bikuña Igartua. Oñatin, azaroaren 4an. 73 urte.
Santiago Larrea Zubia. Oñatin, azaroaren 5ean. 87 urte.
Txomin Ciarsolo Alberdi. Bergaran, azaroaren 5ean. 81 urte.
Pedro Altuna Ondarza. Oñatin, azaroaren 6an. 95 urte.
Jose Mari Galdos Aramburuzabala. Eskoriatzan, hilaren 7an. 90 urte.
Asun Mendizabal Elgarresta. Arrasaten, azaroaren 8an. 85 urte.
Luisa Aizkorrialde Agirreolea. Oñatin, azaroaren 8an. 84 urte.
Bizente Elkoroiribe Arriaran. Oñatin, azaroaren 8an. 89 urte.
Josefa Alonso Dominguez. Arrasaten, azaroaren 8an. 83 urte.
Mercedes Rubio Frechoso. Arrasaten, azaroaren 9an. 84 urte.
Matilde Arrese Aranburuzabala. Leintz Gatzagan, hilaren 11n. 102 urte.
Markos Balentziaga Larrañaga. Bergaran, azaroaren 11n. 
Regina Kortabarria Zulueta. Oñatin, azaroaren 12an. 94 urte.
Jose Luis Ochandiano Barañano. Aramaion, hilaren 13an. 56 urte.
Sarwar Ghulam. Arrasaten, azaroaren 14an. 66 urte.
Jose Mari Escobar Miranda. Bergaran, hilaren 15ean. 61 urte.
Patxi Etxarri Araña. Bergaran, azaroaren 15ean. 84 urte.
Jose Miguel Alonso Ibeas. Arrasaten, azaroaren 15ean. 78 urte.
Elena Ecenarro Arregui. Bergaran, azaroaren 15ean. 71 urte.
Jose Ignacio Ezkibel Urtaza. Arrasaten, hilaren 16an. 76 urte.
Justina Gisasola Araiztegi. Arrasaten, azaroaren 16an. 94 urte.
Valentin Cabeza Saz. Arrasaten, azaroaren 16an. 71 urte.
Antonio Davila Alvarez. Arrasaten, azaroaren 16an. 65 urte.
Rosalia Garitano Askasibar. Bergaran, azaroaren 17an. 68 urte.
Oliver Hernandez Estrella. Arrasaten, azaroaren 17an. 39 urte.
Pedro Salaberri Telleria. Arrasaten, azaroaren 17an. 88 urte.
Pedro Andrinua Basterretxea. Bergaran, hilaren 17an. 87 urte.
Jose Luis Manterola Egaña. Bergaran,  hilaren 19an. 72 urte.
Flora Izuskitza Zubizarreta. Bergaran, hilaren 21ean. 92 urte.
Maria Luisa Zangitu Larrea. Bergaran, hilaren 21ean. 91 urte.
Lucia Agirre Zubizarreta. Oñatin, azaroaren 21ean. 91 urte.
Loli Fernandez Vitoria. Arrasaten, azaroaren 22an. 91 urte.
Maria Dolores Fernandez Vitoria. Aretxabaletan, hilaren 22an. 91 urte.
Mariano Urrutia Ochoa. Arrasaten, azaroaren 23an. 86 urte.
Rosario Laspiur Larrañaga. Arrasaten, azaroaren 23an. 88 urte.
Maxima Barrena Otxoa. Oñatin, azaroaren 23an. 87 urte.
Jose Luis Bengoa Etxebarria. Aretxabaletan, hilaren 24an. 88 urte.
Narciso Andres Sanchez. Arrasaten, azaroaren 25ean. 88 urte.
Apolonia Garcia Etxabe. Aretxabaletan, azaroaren 25ean. 94 urte.
Jose Antonio Gonzalez Escudero. Arrasaten, azaroaren 26an. 88 urte.
Casimira Mujika Mujika. Bergaran, azaroaren 26an. 75 urte.
Margarita Elkoro Unamuno. Elgetan, azaroaren 26an. 95 urte.
Mertxe Idigoras Arregi. Aretxabaletan, azaroaren 27an.
Alfredo Najera Ciaran. Bergaran, azaroaren 27an. 59 urte.
Julia Arruti Mazmela. Bergaran, azaroaren 27an. 92 urte.
Mari Carmen Alcalde Valmori. Bergaran, azaroaren 27an. 75 urte.

HiLDAKOAK
uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2019ko azaroaren 29an. 

Aizkorak egurra, 
egurrak zuhaitza, 
zuhaitzak basoa,

basoak lurra, 
lurrak zerua.

Zeruan atseden. 

Emazte eta etxekoak.

urteurreneko meza zapatuan 
izango da, azaroaren 30ean,

19:00etan, Oñatiko Mikel 
goiaingeruaren parrokian.

'Sakone'

2018ko azaroaren 30ean hil zen, 84 urte zituela.

 Pedro Mari 
Osa Unamuno 

ESKER ONA

 Arrasaten, 2019ko azaroaren 29an. 

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2019ko azaroaren 23an hil zen, 86 urte zituela.

 Mariano 
Urrutia Ochoa 

uRTEuRRENA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2019ko azaroaren 29an. 

urteurreneko meza zapatuan izango da, azaroaren 30ean,
19:00etan, Oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Beti izango zaitugu gure bihotzean.

2018ko azaroaren 23an hil zen, 86 urte zituela.

 Javier 
Ayastuy Agirre 

ESKER ONA

 Bergaran, 2019ko azaroaren 29an. 

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Ama, amama, emakume eredugarria
izan zara guretzat.

Ez zaitugu inoiz ahaztuko
eta bihotzean eramango zaitugu beti.

Manuel Arregiren alarguna

2019ko azaroaren 21ean hil zen, 92 urte zituela.

 Flora 
Izuskitza Zubizarreta 

ESKER ONA

 Bergaran, 2019ko azaroaren 29an. 

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Felix goenaga goenagaren alarguna

2019ko azaroaren 21ean hil zen, 91 urte zituela.

 Maria Luisa 
Zangitu Larrea 

OROigARRiA

zure familia.
Bergaran, 2019ko azaroaren 29an.

Zure irrifarrak eta alaitasunak beti iraungo du gure artean.

2019ko azaroaren 27an hil zen, 92 urte zituela.

 Julia 
Arruti Mazmela 

ESKELAK JARTZEKO: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

 Hileta egunean eskela goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker 

ona goiena Paperean eta goiena.eus-en: 176 € /  goiena 

Klubeko bazkideendako 156 €

 Eskela mota guztiak goiena Paperean + goiena.eus-en: 

 155 € / goiena Klubeko bazkideendako 137 €

Goiena: irakurriena Debagoienean.
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tXutXu-MutXuak

1

3

64 5

2

3. Enrike eta Idoia Elkoro txapeldun
Aretxabaletako frontenis txapelketan irabazi 
zioten Xabier Garciak eta Alaine Roak 
osatutako bikoteari, 25-17. Guztira, hamabi 
bikotek jardun dute txapelketan.

2. 1973ko kintoak
40 bat arrasatear elkartu ziren aurreko 
zapatuan bazkaltzeko. Bakarrizketak, jolasak 
eta dantzaldia egin zituzten. Goizeko poteoa 
eta gaueko parranda ez ziren falta izan.

1. Patinatzera joan ziren
Bergarako Txapliguko kideak Baskonia Kirol 
Hirian egon ziren zapatuan, hango izotz-
pistan patinatzen. Domekan, zirku eguna 
ospatu zuten Oxirondon. 

6. 60 urte ezkonduta
Antonio Bolinaga eta Frantziska Erostarbe 
1959ko azaroaren 21ean ezkondu ziren. "Patxo 
potolo bat Aneren, Gorkaren, Uxueren, Ikerren, 
Amaiurren, Iratiren eta Mikelen partetik".

5. Realaren etorkizuneko jokalariak?
Batek daki horrela izango den. Oraingoz, 
entrenamenduak egiten dihardute Leintz 
Arizmendiko, Bergarako eta Aloñako infantil 
mailetako neska futbolariek.

4. Mondrako jokalari izandakoak
Argazkiko horiek elastiko zuri-morea jantzi 
zuten hainbat urtez, eta 1967-1968 
denboraldia Hirugarren Mailan jokatu zuten. 
Bazkaltzeko elkartu ziren, Kasino elkartean.

Kontatu, kontatu!
badaukazu ezkontzaren baten berririk? Edo eztei-ospakizunen batenik? kintada 
egin duzue eta argazkia erakutsi nahi zenukete? ibilaldi politen bat erakusteko 
baduzu? bestelako ospakizunen bat? kontaiguzu eta bidaliguzu argazkia!

Posta elektronikoa 
Mezua bidali berriak@goiena.eus helbidera, eta idatzi nortzuek, non, noiz, zergatik 
eta zer ospatu edo egin duzuen.

Ordezkaritzak
zatoz goienaren ordezkaritzara (otalora 31, arrasate) edo deitu 943 25 05 05 
telefonora.

Eguazteneko 12:00ak arte jasotakoak bakarrik iragarriko ditugu. Hortik aurrera 
jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.
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oÑati
Antton Oleaga 
Mugarza
Azaroaren 21ean, 13 
urte. Zorionak, Antton! 
Egun politta pasatu eta 
patxo handi bat, 
etxeko danan partetik.

ELgEta
Inhar Zabala 
Sarasketa
Azaroaren 24an, 3 
urte. Zorionak etxeko 
danon, eta bereziki, 
Xareren partetik. 
Egun ona euki eta 
merendola eder 
batekin ospatuko dogu.

aRaMaio
Nora Kortabarria
Azaroaren 25ean, 2 urte. Zorionak, Nora! Segi 
gure bizitza alaitzen! Muxu potolo etxekoen 
partetik.

oÑati
Naroa Iñarra Agirre
Azaroaren 24an, 4 
urte. Zorionak, Naroa! 
Etxeko danon partetik, 
primeran pasatu. Muxu 
potolo bat.

bERgaRa
Julen Burgaña 
Ernabide
Azaroaren 22an, 2 
urte. Zorionak, potxolo! 
Muxu handi bat, 
familixa danaren 
partetik!

bERgaRa
Oier Fernandez Lopez
Azaroaren 30ean, 9 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Edarto 
ospatu zure eguna 
familia eta lagun 
artean. Mua!

bERgaRa
Asier Sanchez 
Gonzalez
Azaroaren 27an, 3 
urte. Zorionak, laztana! 
Hiru urte. Ze handi 
egin zaren! Etxekoen 
partetik, asko maite 
zaitugu!
 

aRRaSatE
Ibai Jimenez Aldama
Azaroaren 28an, 
Urtebetetzea. Zorionak, 
txapeldun. Jaso 
etxekoen partetik 
milioi bat muxu eta 
jarraitu orain arte 
moduan, dibertigarri 
eta formala izaten. 

bERgaRa
Urko Alberdi 
Gallastegui
Azaroaren 28an, 7 
urte. Zorionak, Urko! 
Ederki pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu erraldoi bat, 
etxekoen partetik.
 

oÑati
Hodei Benito Alzelai
Azaroaren 27an, 7 
urte. Zorionak, 
txapeldun! Ondo-ondo 
pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
Asko maite zaitugu! 
Unax, aita eta ama.
 

aRRaSatE
Xabier Agorria 
Lumbreras
Azaroaren 26an, 4 
urte. Zorionak, Xabi! 
Heldu da eguna! Lau 
urtetxo! Egun 
zoragarria pasa ezazu! 
Patxo handi bat, politt 
hori!

bERgaRa / baÑaRES
Ander Aparicio 
Aranzabal
Abenduaren 2an, 5 
urte. Zorionak, 
txapeldun. Egun ederra 
pasatu eta muxu 
handi-handi bat, 
etxekoen partetik.

oÑati
Enara Arrazola 
Aranburu
Abenduaren 3an, 5 
urte. Zorionak, politt 
hori! Disfrutatu 
hainbeste desio izan 
dozun eguna. 
Alkarrekin ospatuko 
dogu familixan. 

oÑati
Iraia Marquez Gomez
Abenduaren 1ean, 8 
urte. Zorionak, Iraia! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunian. Patxo erraldoi 
bat, etxeko danon 
partetik.
 

bERgaRa
Ainara Revilla Urrutia
Abenduaren 1ean, 10 
urte. Zorionak, Ainara! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
eguna. Patxo pilo bat, 
etxeko guztion 
partetik.
 

oÑati
Markel Zabaleta 
Legaristi
Azaroaren 30ean, 
Markelek 4 urtetxo 
beteten dau. Zorionak, 
politt hori eta ondo 
pasatu zure egunian. 
Patxo handi-handi bat, 
familia osoaren partetik.

aREtXabaLEta
Eñaut Arkauz Vitoriano
Azaroaren 30ean, 7 urte. Zorionak, txapeldun! 
Ondo-ondo ospatu zure eguna eta patxo handi bat, 
danon partetik!

bERgaRa
Maju Uriarte Sebal
Azaroaren 15ean, 4 
urte. Zorionak, Maju! 
Ondo ospatu zure 
eguna eta oso ondo 
pasatu! Patxo asko, 
familia danaren 
partetik.

Urte 
askotarako!
zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak; hiru bide dituzu 
goienaren bidez zoriontzeko:

Internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu 
eta https://goiena.eus/
zorionagurrak helbidean sartu 
zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan 
argitaratuko da webgunean eta 
egubakoitzean goiena paperean.

Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@
goiena.eus helbidera, eta idatzi: 
izen-abizenak, herria, 
urtebetetze-eguna eta nahi duzun 
testua.

Ordezkaritzak
Etor zaitez goienaren 
ordezkaritzaren batera edo deitu 
943 25 05 05 telefonora.

Martitzeneko 17:00ak arte 
jasotako zorion agurrak 
bakarrik iragarriko ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak 
hurrengo astean 
argitaratuko ditugu.

zoRioN aguRRak
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EGUBAKOITZA 29
ELGETA Ipuinen ordua
Boluntario taldearen eskutik hiru 
saio: 17:00etan, LH-3tik 
aurrerakoak; 17:30ean, 5 urteko 
gelatik gorakoak; eta, 18:00etan, 
2-3 urtetik aurrerako umeak.
Liburutegian.

ARETXABALETA Jostailu 
erakusketa
Trebetasun jolasak eta jostailuak, 
kooperatiboak eta hizkuntza 
lantzekoak.
Mojen komentuan, 17:00etan. 

ARRASATE 'Where do you live' 
ipuin kontaketa ingelesez 
1 eta 3 urte arteko umeendako.
Kids & Us akademian, 17:30ean. 

ARAMAIO 'Arnasa gara' 
ekitaldia
Arnasguneek euskararentzat duten 
garrantzia nabarmenduko dute.
Kultura etxean, 18:00etan.

ARETXABALETA 'Munduko 
musika tresnak' erakusketa
Bihar da bilduma ikusteko azken 
eguna.
Arkupen, 18:00etan. 

OÑATI 'El sentido de la vida' 
hitzaldia
Javier Azipiri Kalki-k egingo du 
berba, Oñatiko yoga eskolaren 30. 
urteurrenean. 
Kultura etxean, 19:00etan. 

OÑATI San Andres jaiak 
Uribarrin
21:00etan, etxafuego jaurtiketa; eta 
22:00etan, mus txapelketa.
Uribarri auzoan.

BERGARA 'Ufadak' dantza 
emanaldia
La Pulga-ren flamenko ikuskizuna. 
Sarrerak, zortzi euro.
Seminarixoan, 22:00etan. 

ZAPATUA 30
ANTZUOLA Antzuolako arbasoen 
historia, gertutik
Antzuola eta Soraluze arteko 
ibilbidean dauden monumentu 

megalitikoak ezagutzeko aukera, 
Arrolakoekin.
Herriko plazan, 08:30ean. 

OÑATI 25. xake txapelketa
Suitzar erara jokatuko dute, eta sei 
itzulitara. 
Gaztelekuan, 09:00etan. 

BERGARA 'MovemBer Gara' 
eguna
Mendi buelta, zuzeneko musikaz 
girotutako poteoa, biboteen 
enkantea, bazkaria eta kontzertua. 
Bergaran, 10:00etan. 

BERGARA 'Klima aldaketa 
Euskadin' hitzaldia
EEEko zuzendari nagusi Iñigo 
Ansolak eta ingurumen ekonomian 
aditu Alexander Botok egingo dute 
berba, EAJk gonbidatuta. 
UNEDen, 10:00etan. 

OÑATI 'Gorputz eta ahots 
entrenamendua antzerkian' 
ikastaroa
Raffaela Menchetti italiarra izango 
da irakaslea. Irazanek antolatuta.
Eltzian, 10:00etan. 

OÑATI Okupazio jardunaldiak 
gaztetxean
11:00etan, erresistentzia; 
13:00etan, desjabetze tailerra; 
14:00etan, bertso-bazkaria; 
17:00etan, desjabetze tailerra; 
19:00etan, Nola jokatu   
poliziarekin; eta ostean, pintxo-
poteo musikatua. 
Antixenean.

OÑATI San Andres jaiak 
Uribarrin
12:30ean, Uribarri liburuaren 
aurkezpena; 14:00etan, auzo-
bazkaria; 16:00etan, Izer eta Alaiber 
taldea; eta 18:00etan, txokolate-
jana eta goxokiak.
Uribarri auzoan.

ESKORIATZA Mus txapelketa
Dorleta Elkarteak antolatutakoa. 40 
euro, bikote bakoitzak.
Dorleta elkartean, 16:00etan.

ARRASATEKO Gabonetarako 
proposamen zaparrada
Gaztetxoendako.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

ANTZUOLA Preso gaixoen 
eskubideen aldeko ekimenak
Debagoieneko Sareren eta 
Antzuolako Ez Dot Moztuko Bizarra 
taldearen eskutik.
Antzuolan, 18:00etan. 

BERGARA 4kote abesbatza
Durangoko musika eskolan sortu 
zen ahots zurien abesbatza. 
Sarrerak, zortzi euro.  
Seminarixoan, 19:00etan.

ESKORIATZA Sukaldaritza 
tailerra eta afaria
Gaztetxoendako ekintza. Pizzak 
prestatuko dituzte.  
Gaztelekuan, 19:00etan.

OÑATI Ganbara Abesbatzaren 
25. urteurreneko kontzertua
Musika erromantikoa oinarri 
hartuta, 60 pertsona igoko dira 
oholtzara: egungo kideak batzuk eta 
abeslari eta zuzendari izandakoak 
besteak.   
Bidaurretan, 19:15ean. 

OÑATI Movember jaia
Talde argazkia, bibote mozte 
kolektiboa, kale animazioa eta 
afaria egingo dituzte. 
Foruen plazan, 19:30ean. 

ARAMAIO 'Custodia compartida' 
filma
Giza eskubideak eta zinema 
zikloaren baitan emango dute 
Xavier Legranden pelikula.
Kultura etxean, 21:00etan. 

OÑATI Lion's Lau, Yugular, 
Tilikum eta Motherfucker 
taldeak
Sarrerak, zortzi euro.
Gaztelekuan, 22:00etan. 

DOMEKA 1
BERGARA Reyes Azkoitia 
Gabonetako pilota txapelketa 
Txapelketako lehen partiduak 
jokatuko dituzte.
Pilotalekuan, 10:30ean.

ARRASATE 'Arrasate 
monumentala' 
Arrasate historikoaren inguruko 
bisita gidatua.
Herriko Plazan, 11:00etan. 

OÑATI San Andres jaiak 
Uribarrin
12:00etan, meza; eta ostean, luntxa 
eta bertsolarien saioa.
Uribarri auzoan.

BERGARA Kirol argazkien 
erakusketa
Gaur da azken eguna.
Aroztegin, 12:00etan.

OÑATI Txistularien emanaldia
Aita Madina bandarekin.
Kontzejupean, 12:30ean. 

OÑATI Ipuin kontaketa eta 
eskulanak
Sorgina Txirulinak kontatuko ditu 
ipuinak. Ostean, herriko gazte talde 
batek gidatuta, eskulanak.
Gaztetxean, 17:00etan.

ARRASATEKO Gabonetarako 
proposamen zaparrada
Gaztetxoendako.
Erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

ANTZUOLA Ipuin kontaketa
Joxe Mari Carrereren saioa.
Olaranen, 18:00etan. 

OÑATI Murgi eta Horeba taldeak
Pey Etura argentinarraren laguntza 
izan dute lau kantutan. Debalde.
Pako tabernan, 19:00etan. 

OÑATI 'Remendando males de 
amores' antzezlana
Pake Lekuko Ikusi Makusi taldearen 
lan berriena. Sarrerak, bost euro. 
Santa Anan, 19:00etan. 

ASTELEHENA 2
OÑATI Pentsiodunen 
elkarretaratzea
Pentsio duinak eskatzeko.
Foruen plazan, 12:00etan.

ARRASATE Margo taldekoen 
erakusketa
Taldeko kideen 20 bat lan ikusteko 
aukera, hilaren 20ra arte. 
Akrilikoak, akuarelak, olioak... 
daude.
Kulturaten, 17:00etan. 

MARTITZENA 3
ARRASATE Odol ematea
Abenduko lehen deialdia.
Anbulatorioan, 16:30ean.

OÑATI Haurren eta gurasoen 
irakurketa kluba
Bigarren saioa egingo dute Lur 
Kortak gidatuta.
Haur liburutegian, 17:30ean.

OÑATI Psikologia irakurle taldea
Silvia Fondra psikologoak 
gidatutako saioa.
Liburutegian, 18:30ean.

BERGARA 'Maitasun 
erromantikoa suntsitzea' 
tailerra
Jabekuntza Eskolaren baitan. 
Hurrengo saioak hilaren 10ean eta 
17an egingo dituzte. Izena emateko: 
berdintasuna@bergara.eus.
Irizar jauregian, 18:00etan.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI EGUAZTENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

MaRiMuNDuko

OÑATI Marimundukoren ipuin kontaketa saioa
Joxe Miel Barandiaranek bildutako hainbat kondaira eta kontakizun 
harrigarri kontatuko ditu Maitane Aizpuruak. Emanaldi bikoitza egingo du, 
baina aurrez eman behar da izena: 943-78 28 94.
Domekan, Parketxean, 11:00etan eta 12:30ean.
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ARRASATE 'Dzirt-dzart' 
marrazketa saioa
Gazteendako eta helduendako, 
Alazne Zubizarretarekin eta Julen 
Ribasekin. 
Liburutegian, 18:30ean.

EGUAZTENA 4
ARETXABALETA 'Atxabalta 
anitza' erakusketa
Auzokok eta Loramendik egindako 
bilduma ikusgai, gaurtik hilaren 
27ra arte.  
Arkupen, 11:00etan.

OÑATI Partaidetza araudiaren 
kontraste saioa
Herriko eragile guztiei zuzendutako 
saioa. 
Udaletxean, 18:00etan.

BERGARA Eguaztenetako azoka
Herriko baserritarren garaiko 
produktuak erosteko aukera. 
Oxirondon, 18:00etan.

BERGARA 'Taula periodikoa' 
erakusketa
Unibertsoa osatzen duten 
elementuen gaineko bilduma 
ikusgai, 2020ko martxoaren 15era 
arte. Hiru aretotan banatuta dago 
Laboratoriumen, 18:00etan.

ARRASATE 'No os importe 
matar' liburuaren aurkezpena
1978ko San Fermin jaietan 
gertatutako sarraskiaren gaineko 
liburua idatzi du Sabino Cuadrak. 
Kulturaten, 18:30ean. 

EGUENA 5
OÑATI Ohitura osasuntsuen 
sentsibilizazio kanpaina
Markel Irizarrekin eta Amaia Diaz de 
Monasteriogurenekin: 09:30ean, 
DBH-1ekoak; 11:00etan, DBH-
2koak, eta 15:00etan, LH-6koak.
Kultura etxean.

OÑATI Garbigune ibiltaria
14:00ak arte.
Azokan, 10:30ean.

ESKORIATZA Gabonetako argien 
piztuera
16:45etan, umeendako eskulanak; 
18:00etan, txokolate-jana; eta 
18:30ean, musika saioa.
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:45ean.

OÑATI Bera Bera-Zuazo, 
eskubaloi partidua
Sarrerak: nagusiak, 5 euro, eta 15 
urtetik beherakoak, 2,5 euro.
Zubikoan, 19:00etan.

ARETXABALETA Samuel Telari 
akordeoilariaren kontzertua
Italiarrak iazko Arrasate Hiria irabazi 
zuen.
Zaraia aretoan, 19:30ean.

EGUBAKOITZA 6
ARRASATE San Nikolas boloa
Umeak goxokiak eta litxarreriak 
batuko dituzte, kantuan eginez.
Herriko Plazan, 12:30ean. 

ANTONIO ZABALA

BERGARA

SEMINARIXOA

Joker
Domeka, 19:30.
Astelehena: 20:30.

Asto erregea
Domeka: 17:30.

OÑATI

KULTURA ETXEA

Secretos de 
estado
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
Astelehena: 19:30.

Aste erregea
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

ARETXABALETA

ARKUPE

El silencio de la 
ciudad blanca
Egubakoitza: 22:00.
Zapatua eta 
domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.

El rey leon
Zapatua eta 
domeka: 17:00.

EIBAR

COLISEO

Puñales por la 
espalda
Zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00.

Pequeñas 
mentiras
Domeka: 20:00, 
20:30.

Frozen
Zapatua: 17:00, 
19:45.

Los miserables
Zapatua: 22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
Astelehena: 20:30.

GASTEIZ

GORBEIA

Joker
Egubakoitza eta 
zapatua: 21:40.
Domeka: 19:35.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
20:00.

Abominable
Egubakoitza eta 
zapatua: 17:20.
Domeka: 12:00, 
17:20.

Malefica
Egubakoitza eta 

zapatua: 16:50.
Domeka: 12:00; 
16:50.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
17:30.

El silencio de la 
ciudad blanca
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:10, 
20:20, 22:30.
Domeka: 12:00, 
18:10, 20:20.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
17:30, 20:00.

La familia 
Addams
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:50.
Domeka: 12:15, 
16:50.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
17:30.

La oveja Shaun
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:25.
Domeka: 12:15, 
16:25.

La trinchera 
infinita
Egubakoitza eta 
zapatua: 18:40, 
21:30.
Domeka: 18:40.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
19:30.

Los Rodriguez y 
el mas alla
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:20.
Domeka: 11:45, 
18:50.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
20:00.

Si yo fuera rico
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:30, 
18:30, 20:30, 
22:30.
Domeka: 11:45, 
16:30, 18:30, 
20:30.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
17:30, 20:00.

Le Mans 66
Egubakoitza eta 
zapatua: 19:10, 
22:05.
Domeka: 19:10.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
19:30.

Frozen II
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:15, 
18:20, 20:25, 
22:30.
Domeka: 12:00, 
16:15, 18:20, 
20:25.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
17:30, 20:00.

FLORIDA

Abominable
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Malefica
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

El silencio de la 
ciudad blanca
Egubakoitza: 18:00, 
22:30.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
18:00, 20:20, 
22:35.
Astelehena eta 
eguaztena: 17:30, 
20:00, 22:30.
Martitzena: 17:30.

La familia 
Addams
Zapatua eta 
domeka: 12:00.

Si yo fuera rico
Egubakoitza eta 
zapatua: 16:00, 
20:20.
Domeka: 12:00, 
16:00, 20:20.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
17:30, 22:30.

Frozen II
Egubakoitza: 16:40, 
19:15.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
16:00, 18:10.
Astelehenetik 
eguaztenera: 

17:00.

Adios
Egubakoitzetik 
domekara: 18:05.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
20:00.

Intemperie
Egubakoitzetik 
domekara: 16:05, 
18:10, 22:35.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
17:30, 22:30.

Los miserables
Egubakoitza: 17:00, 
20:20, 21:30.
Zapatua: 20:20, 
21:00.
Domeka: 19:25, 
20:20, 21:40.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
19:15, 21:30. 

La vida invisible 
de Euridice 
Gusmao
Egubakoitzetik 
domekara: 22:35.
Astelehenetik 
eguaztenera: 
19:30.

La odisea de los 
giles
Egubakoitza: 17:30, 
20:00, 22:35.
Zapatua eta 
domeka: 12:00, 
17:30, 20:00, 
22:35.

ziNEMa

KRITIKA

Los miserables  
Zuz.: Ladj Ly. Herr.: Frantzia (2019). Aktoreak: Damien Bonard, Alexis Manenti, Djibril Zonga. 

Auzoko giro eztandagarria

Ladj Lyren Los miserables-ek  
epaimahaiaren saria lortu zuen 
Cannesko Zinemaldian. Oso 
film indartsua eta interesgarria 
da. Filmaren lehen eszenan, 
Frantziako Selekzioak munduko 
txapelketa irabazi izanagatik 
jendeak nola ospatzen duen 
ikusten da. Hori da jai momentu 
bakarra. Hortik aurrera, istorioa 
Parisko auzo galdu batean 
murgiltzen da. Auzoan badago 
harrokeriaz eta modu txarrez 
mugitzen den polizia patruila 
bat –bikote bat eta polizia berri 
bat–. Horiekin batera, badaude 
auzoa zuzentzen duten beste 
talde batzuk. Elkar ondo ulertzen 
dute auzoko martxa kontrolpean 
izateko. Eta egoera horretan ere 
mugitzen dira auzoko gazteak.  
Filmeko lehen zatian, auzoko 
eguneroko bizitza ikusten da. 
Zuzendariak kamera asko 
mugitzen du auzoko giroa 

harrapatzeko. Irudiak eta 
istorioaren giroa oso 
sinesgarriak egiten zaizkigu. 
Deskribapen horrek sua hartzen 
du istorioan ezusteko gertakizun 
bat ematen denean. Hortik 
aurrera, dena hankaz gora 
jartzen da, erritmoa frenetiko 
bihurtzen da eta intentsitateak 
gora egiten du. 

Zuzendariak lortzen du ikuslea 
istorioan sartzea. Ikuslea 
harrapatzea. Oso ondo heltzen 
zaigu auzoko giro eztandagarria.  
Mandatariek ahaztu egin dituzte 
jendearen beharrak eta nahiak, 
eta Los miserables filmak 
ohartarazpen bat egiten digu 
horrela jarraitzeak ekar 
ditzakeen ondorioei buruz.

FotogRaMaS

iMaNoL SoRiaNo

ARRASATE 'El dúo de La Africana' zarzuela
Izaskun Murgia Elkarte Lirikoaren eskutik, aurtengo azken bi emanaldiak. 
Hiru koadrotan banatutako lana da Miguel Echegarayren libretoa, Manuel 
Fernandez Caballeroren musika duena.
Amaia antzokian, egubakoitzean 19:30ean eta zapatuan 20:00etan.
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Debagoiena 2030

Eskualdearen muga 
bizkaitarrean bizi naiz, 
Elorrion. Eta Debagoienaz 
entzuten ditudanak ez dira 
onak. Nire ingurukoek 
estimatzen diote lan-dinamika 
industriala, ospitalearen 
kalitatea eta beste kontu pare 
bat; baina irudipena dute 
ekimen gutxi dagoela eta 
debagoiendarrak gero eta 
gehiago dabiltzala eskualdetik 
kanpo, agian ez dutelako 
bertan aurkitzen desio duten 
hori, eta seguruenik ohartu 
gabe kanpora joatearekin 
areagotzen ari direla 
eskualdearen ahulezia.

Ez da kanpokoen inpresio 
hutsa, eskualdean ere badira 
kezka bera adierazten duten 
zantzuak. Horietan nagusiena 
da Debagoiena 2030 ekimena, 
eragile sozial, ekonomiko eta 
politiko asko lankidetzan 
jartzen ari den koalizio 
indartsua, etorkizuneko 
erronkei tokiko erantzun 
egokiena elkarrekin bilatzeko. 
Ez dut barrutik ezagutzen 
prozesua, baina txalotzekoa 
da lankidetzazko 
gobernantzaren marko 
berritzailea hobetsi izana, 
ekimena sortzeko eta 
garatzeko eragile eta interes-
talde guztien artean. 
Euskaldunok herri gisa 
etorkizun onik izango badugu, 
hori soilik gizarte ekimena 
eta erakundeen ahalmena 
uztartuta lortuko dugu, 
bestela ez. Bejondeiola, beraz, 
ekimen berri honi.

azkEN bERba

MIKEL IRIZAR

Maialen Santos aRaMaio
Sizilia uharteko Pozallon leho-
rreratu da asteon Aita Mari 
ontzia, 79 migratzailerekin. Joan  
den eguenean erreskatatu zituz-
ten itsasoan, Libiatik gertu, 
baina martitzen honetara arte 
ezin izan dira lehorreratu, bal-
dintza meteorologiko txarren-
gatik. Aita Mari ontzian migra-
tzaileak artatzen izan da Izaskun 

Arriaran aramaioarra –ofizioz 
erizaina da–, eta, berak GOIE-
NAri azaldu dionez, ahaztuko 
ez dituen uneak bizi izan ditu 
egun hauetan: "Oso erreskate 
gogorra izan da, bereziki, itsasoan 
aritzeko oso eguraldi txarra izan 
dugulako". Oro har, "pozik" eta 
"hunkituta" sentitzen dela ai-
tortu du, egindako ahalegin 
guztiek migratzaileek lur har-

tzeko balio izan dutelako.  Ha-
lere, ez du berak nahi beste 
laguntzeko aukerarik izan: "Bost 
abisu jaso ditugu, guztira, baina 
horietako batera besterik ez 
gara iritsi. Izugarrizko pena da 
asko itota hil direla pentsatzea", 
azaldu du, hunkituta. Hain zuzen, 
abisu horiek jaso bezain pronto 
abiatu da Aita Mari esandako 
lekura, baina, azkenean, ez dute 

paterarik aurkitu. Arriaranek 
azaldu duenez, Open Arms ontzia 
ere izan dute lagun: "Patera ba-
ten bila ari ginela abisu berri 
bat jaso genuen. Ondorioz, Open 
Arms ontziaren laguntza jaso 
genuen bilaketa lanekin jarrai-
tzeko, baina migratzaileen arras-
torik ez zuten aurkitu".

Adin txikikoak, hamabi
Erreskatatu dituzten migratzai-
leen batez besteko adina 22 ur-
tekoa dela azaldu du erizainak, 
eta, beraz, gehienak "oso gazteak" 
dira. Horien artean hamabi adin 
txikiko daude –gazteenak 11 urte 
ditu–, eta zazpi hilabeteko haur-
dunaldia duen emakume bat ere 
erreskatatu dute. Osasunez "ahul 
baina ongi" daude guztiak, bai-
na psikologikoki ez daude ondo: 
"Begirada triste eta galduak 
ikusi ditugu egunotan. Asko 
dagoeneko behin baino gehia-
gotan saiatu dira Europara hel-
tzen, baina ez dute lortu". Hale-
re, aitortu duenez, lehorreratze-
ra zihoazenean ikusi ahal izan 
zituen lehen irribarreak Arria-
ranek: "Erreskatatu genituenean, 
ez ziren gutaz fio, eta izututa 
zeuden, baina, portura iristen 
ari ginela ikustean, oihuak eta 
txaloak izan ziren nagusi". 

 Pozallon lehorreratu direne-
tik, zenbait osasun azterketa 
pasatu behar izan dituzte erres-
katatuek, eta, gutxinaka, euren  
osasun egoera "hobetzen" ari 
da. Datozen egunetan erabakiko 
dute zein izango den migratzai-
le bakoitzaren patua; ziur aski, 
toki ezberdinetara bidaliko di-
tuzte eta Aita Mari ontzia, bere 
aldetik, Greziara itzuliko da eta 
bertan hilabete igaroko du, da-
torren urtarrilean berriz erres-
kate lanetara itzuli aurretik.

Izaskun Arriaran aramaioarra, asteon erreskatatu dituzten migratzaileetako batzuekin hizketan. AITA MARI ONTZIA

'Aita Mari' itsasontzian 
migratzaileei laguntzen
Joan den eguenean, 79 migratzaile erreskatatu zituen 'aita Mari' ontziak; halere, 
martitzen honetara arte ez dute lortu Europara iristea. izaskun arriaran aramaioarra 
ontzian izan da, migratzaileak erreskatatu eta horiei laguntza humanitarioa ematen

bukatzEko

PEFC ziurtagiria

Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka
www.pefc.es
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